ِ
القوامة
و�أثرها في ا�ستقرار الأ�سرة
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تقدمي
األرسة هي اللبنة األوىل التي يتكون منها املجتمع  ،وعىل ضوء
صالحها ومتاسكها وقوة بنائها وسالمة قيادهتا يتحدَّ د مصري املجتمع ؛
ولذا ال غرابة يف أن نلمس العناية العظيمة واالهتامم البالغ الذي حظيت
الغراء .
به األرسة يف ظل تعاليم ديننا احلنيف ورشيعتنا َّ
واألرسة متثل مملكة مصغرة يدير شؤوهنا ويرشف عىل قيادهتا
ورعايتها الرجل ؛ باعتباره األقدر عىل حتمل تلك املسؤولية ؛ بام زوده اهلل
به من قدرات  ،وأمدَّ ه من طاقات وإمكانيات .

وهذه اإلدارة تُسمى يف الرشع ِ
القوامة  ،وهي ال تعني األفضلية
َّ
أيضا التس ُّلط والدكتاتورية ِ
أو االستبداد  ،وإنام تعني
بأي حال  ،وال تعني ً
املسؤولية والتكليف ،الذي تقتضيه هندسة األرسة وطبيعة احلياة ؛ إذ ال
ويستمر عطاؤها إال يف ظل إدارة وقيادة
يمكن لألرسة أن يستقيم بناؤها
َّ
ومسؤولية أناطها اهلل بالرجل بقوله سبحانه ﴿ :ﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ﴾ [البقرة  . ]228 :أي درجة ِ
القوامة  ،ولقوله : 
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [النساء . ]34 :
هذه القضية وما يتع َّلق هبا من أحكام  ،وما ُيثار هذه األيام حوهلا
من شبهات عاجلها  -بيشء من التفصيل والتدليل والتعليل  ،وبأسلوب
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علمي متجرد  ،وغرية عىل حرمات اهلل عادلة  -فضيلة الشيخ /عبداحلميد
الكراين الغامدي يف هذه الرسالة القيمة  ،التي أرجو أن تسدَّ
ابن صالح َّ
فرا ًغا يف املكتبة اإلسالمية  ،وأن تُسهم يف معاجلة هذه املسألة والرد عىل
تلك األصوات الناعقة  ،التي بدأت تظهر هنا وهناك للنَّ ْيل من الرشيعة
الربانية اخلالدة .
أرجو اهلل أن جيزيه خري اجلزاء عىل هذا اجلهد املبارك  ،وأن ينفع به ،
وأن ينرص دينه  ،و ُيعيل كلمته ؛ إنه سميع جميب  ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد
وآله وصحبه .
د .سعيد بن مسفر القحطاين
مكة املكرمة

يف 1425/11/15هـ
* * *
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مقدمة
احلمد هلل القائل َّ
جل يف ُعاله ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [النساء  ، ]1 :له احلمدُ َّأولاً
وظاهرا
وآخرا ،
ً
ً
وباطنًا .
بعد :

وصىل اهلل وس َّلم وبارك عىل نب ِّينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني  ،أ َّما

فإن اهلل الذي خلق اإلنسان جعل من فطرته  « :الزوجية » ؛ شأنه
شأن ِّ
كل يشء خلقه يف هذا الوجود ﴿ ،ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ﴾ [الذاريات  ، ]49 :ثم شاء أن جيعل الزوجني يف اإلنسان شطرين
للنفس الواحدة ﴿ :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
شطر ِي النفس
ﰊ ﰋ ﰌ﴾ [النحل  ، ]72 :وأراد بالتقاء
َ
الواحدة  -بعد ذلك  -فيام أراد أن يكون هذا اللقاء سكنًا للنفس  ،وهدو ًءا
ِ
رتا وإحصانًا وصيان ًة ،
للروح  ،وراح ًة للجسد  ،ثم س ً
للعصب  ،وطمأنين ًة ُّ
ِ
وامتداد احلياة ﴿ ،ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ثم مزرع ًة للنَّسل
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﴾ [الروم ، ]21 :
﴿ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﴾ [البقرة ﴿ ، ]187 :ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ﴾ [التحريم ﴿ ، ]6 :ﮅ
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ﴾
[الطور . ]21 :

مؤسسة األرسة
ومن أمهية التقاء
شطر ِي النفس الواحدة إلنشاء َّ
َ
أمران :
بشطرهيا .
والسرت واإلحصان للنفس
َّأو اًل :
َ
توفري السكن وال ُّطمأنينة َّ
ُ
ثان ًيا  :إمداد املجتمع اإلنساين بعوامل االمتداد والرت ِّقي .

دستورا كاملاً
ٌ
جوانب أخرى تؤ ِّلف
مبثوث يف آياته
والقرآن الكريم
ُ
ً
شاملاً دقي ًقا لنظام األرسة املسلمة ُّ ،
وتنو ِعها ود َّقتها وشموهلا
وتدل بكثرهتا ُّ

عىل مدى األمهية  ،التي يعقدها املنهج اإلسالمي للحياة اإلنسانية عىل
مؤسسة األرسة((( .

وانطال ًقا من هذه األمهية كان هذا البحث الدقيق يف جزء من جزئ َّيات
شؤون األرسة املسلمة  ،عىل حني أنه من ِّ
وأهم رضور َّياهتا ،
أدق أمورها ،
ِّ
عنوانه ِ « :
القوامة وأثرها يف استقرار األرسة » .

خصوصا يف عرصنا احلارض  ،الذي
وهي مسألة بالغة احلساسية
ً
روج فيه لألباطيل الكاذبة  ،وتُز َّين فيه الشعارات اللاَّ معة  ،عىل حساب
ُي َّ
مقوماهتا التي ال َ
سبيل لنهوض األ َّمة إال هبا .
طمس ُهوية األ َّمة  ،وسلب ِّ

ٍ
نلحظ هذا الرتويج يف ِّ
وإذكاء
بث القنوات الفضائية  ،بأسلوب مثري ،
ٍ
ٍ
مبارشة حية
برامج
وتشويش ألفهام عا َّمة الناس  ،من خالل
للشكوك ،
َ
كل أسبوع  ،مع ِّ
عىل اهلواء  ،تتجدَّ د حلقاهتا يف ِّ
كل حلقة ما يؤمل و ُيدمي من
((( ُم اًّ
ستل من ظالل القرآن (. )649-648/2
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ٍ
ألغراض ومقاصدَ  ،نُطالِع فيها استضاف َة ُأ ٍ
ناس باسم املفكِّر
برامج ُمعدَّ ٍة
َ
مر ًة  ،وباسم الباحث واخلبري
تار ًة  ،وباسم املفتي أخرى  ،وباسم املح ِّلل َّ
وسوقوا ؛ جاهدين
ذوقوا هلا َّ
مرارا  ،وبأسامء َّ
وامل َّطلع يف الشؤون الفالنية ً
إلضفاء املصداقية بطرائق العرض وأساليب احلوار املط َّعمة بالتق ُّعر يف
احلديث  ،و ِّيل الكالم  ،والتشدُّ ق يف القول  ،ولكأنيِّ بحديث رسول اهلل
ِ
ي أحدَ كم ُمتَّكِئًا
احلي
املشاهد حني قال  « :ال ُألف نَ َّ
َ
ﷺ َأشهدُ ه يف واقعنا ِّ
يت عنه  ،فيقول  :ال
عىل أريكته  ،يأتيه األمر من أمري  :ممَّا
أمرت به  ،وهنَ ُ
ُ
ندري  ،ما وجدنا يف كتاب اهلل اتَّب ْعناه »((( .

َ
ربر -
عساك أن
وماذا
تسمع ؟! فمن تأويل  -ال ِّ
َ
مسو َغ له وال م ِّ
آليات اهلل الكريم  ،وتعن ٍ
ُّت يف َفهم أحاديث النبي الكريم ﷺ  ،مع مزيد
جهل بأصول الرشيعة وأرسار الترشيع  ،يف زع ٍم للتجديد  ،واد ٍ
ٍ
عاء إلعادة
ِّ
يوافق املنجزات
الصياغة بأسلوب العرص  ،وروح املدنية واحلضارة ! وما
ُ
بحجة مواجهة التحدِّ يات  ،ومواكبة املعطيات !
َّ
((( رواه اإلمام أمحد يف مسنده ( ، )304-302/39حديث ر ْقم ( ، )23876والرتمذي
يف جامعه ( ، )355-354/7حديث ر ْقم ( ، )2800وقال الرتمذي  :هذا حديث
حسن .

وأبو داود يف سننه (. )233-232/12

ُ
وابن ماجه يف سننه ( ، )16-15/1حديث ر ْقم ( ، )13بلفظ ُ « :ي ُ
الرجل ُمتَّكئًا
وشك

عىل أريكته  ،حُيدِّ ُ
ث بحديثي فيقول  :بيننا وبينكم كتاب اهلل  ، فام وجدنا فيه من
حرمناه  ،أال وإن ما َّ
حالل استحللناه  ،وما وجدنا فيه من حرام َّ
حر َم رسول اهلل ﷺ
ُ
حرم اهلل » .
مثل ما َّ
واحلاكم يف مستدركه ( ، )191-190/1حديث ر ْقم ( ، )368وقال احلاكم  :وهو
خيرجاه  .وقال الذهبي يف التلخيص  :عىل رشطهام .
صحيح عىل رشط الشيخني ومل ِّ
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وهذه دعاوى مطروح ٌة عىل َأ ُشدِّ ها يف الربامج الفضائية  ،وممَّا دفعني
سمعت ُبأذنَي عن مسألة
إلخراج هذه الرسالة((( والزيادة عليها  ،ما
ُ
بأن آيات ِ
ِ
القوامة يف إحدى اللقاءات هبذه القنوات َّ ،
القوامة نزلت يف عرص
حكمته  ،أما اليوم فالعرص غري
له ظروفه التي اكتن َفته  ،وطريق ُة املعيشة التي
َ
العرص  ،وطرائق املعيشة اختلفت ؛ فام عاد لألحكام التي نزلت يف عرص له
نفس الداللة يف عرص خمتلف يف ظروفه ومعطياته !
ظروفه
اخلاصة ُ
َّ
ٍ
حشد
حتى تسمع من هؤالء الدعو َة  -باستنفار عجيب  :من
للطاقات  ،وجلب اإلمكانات  ،واستدعاء القدرات  -ألجل العكوف عىل
دراسة بعض أحكام الرشيعة  ،والنظر يف ُمس َّلامت رصحية ظاهرة  ،كمسألة
ِ
تصلح
وحتييزها يف أضيق اجلوانب ! واعتبار أهنا قد
ِقوامة الرجل للمرأة
ُ
لزمن دون زمن ! أو عىل امرأة دون امرأة ! وبيئة دون أخرى !

وما جانب ِ
القوامة إلاَّ جانب واحد من جوانب الترشيع ،التي نِي َلت
ُ
بمدى صالح َّيتها ِّ
مسائل كثرية لسنا
ومتشيها مع العرص احلارض  ،وإلاَّ فهناك
بصدد احلديث عنها  ،كمسائل املرياث  ،واحلدود  ،والوالية يف القضاء ،
واإلمامة الكربى والصغرى  ،والدِّ يات والشهادات وغريها .

وسأرضب لك مثالني اثنني متباينني يف الفكر  ،لك َّن العجيب أن
يكون التباين فيمن حيمل الفكر ! فتجد من ُه ْم من بيننا ومن بني جلدتنا
وتغربت أفكارهم  ،عىل حني أنك ترى من علامء الرشق
تغربوا عنَّا
َّ
قد َّ
والغرب من أنصفوا اإلسالم ورشيعته ؛ فقالوا احلقيقة وأشادوا هبا  ،ومتنَّوا
أن لو عاشوا بنظام يكفل محايتهم يف ِّ
كل نواحي احلياة وشؤوهنا .
((( مع أن كتابتها كان من ُزهاء ما يربو عىل عرش سنني  ،يف عام 1420هـ  ،انظر ختام
البحث (ص . )103 :
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املثال األول  :يقول « جوستاف لوبون »  :إن مبادئ املرياث يف
الرشيعة اإلسالمية عىل جانب عظيم من العدالة واإلنصاف  ،وبمقابلتها
مع القوانني الفرنسية واإلنجليزية نجد أن اإلسالم منح املرأة حقو ًقا ال
نجد مثلها يف قوانيننا((( .
فوا عج َبا ! هذه مقولة األجنبي  ،الذي ال حيمل اسم اإلسالم  ،وال
مبادئه العظام !
املثال الثاين  :يف لقاء مع أحد وزراء الرتبية والتعليم املتقاعدين يف
إحدى البالد العربية  ،خيرج بخالصة حياته  ،وحصيلة جتربته  ،بعدَ تقدُّ م
جتربتهم الرائدة يف منع
الس ِّن  ،واكتامل العقل والنظرة للحياة  ،أن يمتدح
ُ
بقوة هذه املدرسة الفكرية التي أنجبت هلم هذا
تعدُّ د الزوجات ! ويمتدح َّ
القرار  ،وأهنا مدرسة أعادت النظر بطريقة عرصية  -تتامشى مع طرائق
خماض رِ
ِ
ستجر عىل
عس  ،ووالد ٌة مشؤومة ،
علم أنه ٌ
ُّ
املستعمر الغريب  ، -وما َ
عواقب وخيمة  ،ويدعو بشدِّ ة إىل رضورة انتشار مثل هذه
جمتمعه بويالهتا
َ
املدارس  ،وإنتاج مثل هذه النتائج ! و ُيدي ُن بقسوة وتنكُّر كبريين َمن يلومهم
عىل فعاهلم وطريق اختيارهم يف طمس شعرية من شعائر الدِّ ين الظاهرة
نصا  ،والواضحة دال َل ًة يف كتاب اهلل  ويف سنَّة نب ِّينا ﷺ وسريته ؟!
ًّ

ألما ! أهذه مقولة العربيِ ِّ  ،الذي حيمل اسم اإلسالم !
فوا أس َفا ! ويا َ
ويفتخر بانتامئه أل َّمة مسلمة ؟! وتلك مقولة األجنبي  ،الذي ال حيمل اسم
اإلسالم وال مبادئه العظام ؟!

((( ُينظر  :مرايا نسائية  « ،أحىل ما قيل يف املرأة »  ،لقاسم عاشور  ،دار طويق للنرش
والتوزيع  ،الرياض  ،ط1421( 2.هـ) .
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أليس اهلل الذي خلق هو الذي رشع ؟! فهو أعلم باخلَ ْلق وما ُيصلحه
طره عليه  ،سبحانه له احلكمة البالغة ﴿ ،ﭜ ﭝ
ويالئمه ويتوافق مع ما َف َ
وظلمه
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ﴾ [امللك  ، ]14 :بىل ! ولك َّن جهل اإلنسان
َ
لنفسه جتعالنِه يسلك َأو َعر ال ُّطرق  ،ويسكن اخلراب ! ِ
وحكمة اخلَ ْلق واألمر
تَغيب عن املخلوق ﴿ ،ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [الكهف  ، ]51 :وإلاَّ فلو فكَّر اإلنسان بره ًة
يف شأن خملوقات اهلل لرأى من أرسار اخلَ ْلق ما يزيدُ ه باهلل إيامنًا  ،وألَ ْمره
وبحكْمه تسليماً واطمئنانًا ﴿ ،ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
تعظيماً ُ ،
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾
[النحل ﴿ ، ]81 :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ﴾ [النحل . ]48 :
ولك ْن ْ
شأن البرش النقص ومالزمته للجهل ﴿ ،ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [اإلرساء ﴿ ، ]11 :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ﴾ [األنبياء . ]37 :

فام عليك إلاَّ التفكُّر والتد ُّبر ؛ فآيات اهلل شاهد ٌة يف كونه ﴿ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [غافر . ]62 :
وعليه فال ُبدَّ للزوجني أن يعرفا حكمة اهلل يف خلقه ؛ إذ هو الذي
خلق  ،وهو أعلم بام َي ْص ُلح خللقه وما يوافِق طبيعة َخ ْلقهم .

ِ
بنظريه  ،وحني
فعالقة الزوجني ليست عالقة الندِّ بالندِّ  ،وال النظري
ُفهم العالقة عىل هذا النحو تغدو احلياة ُب ْؤ ًسا وجحيماً .
ت َ
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إن عالقة الزوجية عالقة تكامل وتواؤم  ،عالقة جتاذب وتقارب ،
وتناحل وتباغض ؛ ّ
النسق .
ال تنافر وتباعد ،
ُ
ألن اهلل ه َّيأ طبيعتهام عىل هذا َ
بل جعلها ِجبِ َّل ًة رضورية وطبيع ًة فِطرية  ،حتى يف بقية األحياء من احليوان
ٌ
وترابط ،
جتانس
والنبات فبينهم هذه الرابطة الوثيقة  ،والعالقة احلميمة
ٌ
وتناسق وتناغم ﴿ ،ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ﴾ [هود ، ]40 :
ٌ
﴿ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [الرعد . ]3 :
وتفهم
هذه دعوة للتفكُّر بني الزوجني يف شأن عالقتهام يف حياهتام ُّ ،
طبيعة ِجبِ َّلتِهام وما تقتضيه فطرة ِّ
كل واحد منهام  ،وما تدفعه إليه من َد ْور
وعمل خيتلف عن اآلخر كماًّ وكي ًفا  ،تواف ًقا مع استعداداته  ،وتك ُّي ًفا مع
إمكاناته ﴿ ،ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ﴾ [الرعد ﴿ ، ]3 :ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ﴾ [الذاريات ﴿ ، ]49 :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ﴾ [النجم . ]45 :

فطبيعة اخلَ ْلق التي ُجبِل عليها أن َّ
مكمل لألنثى  ،والعكس
الذكر ِّ
نسا ونعيماً  ،وتصفو مرش ًبا ور ًّيا .
بالعكس ؛ وهبذا تغدوا احلياة ُأ ً

لذا وحديثنا عن ِ
القوامة وأثرها يف استقرار األرسة  ،ومن ثم تُلقي
باستقرارها عىل املجتمع بأرسه  ،فتَو ِهني هذه ِ
القوامة أو هتميشها ُي َو ِّلد
ْ
االضطراب العائيل والتفكُّك املجتمعي .
ويروج
الرؤى ِّ ،
وخوفنا ممَّن يدعو هبذه الدعوات  ،ويتبنَّى مثل هذه ُّ
هلا حني يكون من بني جلدتنا  ،وينربي من بني صفوفنا ؛ ليطعن يف ظهر
كثري من
أ َّمته  ،ويستدرج بني أهل م َّلته ؛ ليصبح دسيس ًة ومكيد ًة ال يفطن هلا ٌ
الناس  ،وال َغ ْرو فقد ن َّبأنا رسول اهلل ﷺ عن مثل هؤالء  ،بل َّ
وحذرنا من
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صنيعهم  ،حني سأله حذيفة بن اليامن ريض اهلل عنه  :يا رسول اهلل  ،إنا كنا
رش ؟ قال :
ورش فجاءنا اهلل هبذا اخلري  ،فهل بعد هذا اخلري من ٍّ
يف جاهلية ٍّ
الرش من خري ؟ قال  « :نعم  ،وفيه َد َخ ٌن » ،
« َن َع ْم » ُ ،
قلت  :وهل بعد ذلك ِّ
قلت  :وما َد َخنُه ؟ قال  « :قو ٌم هَيدون بغري َهدْ يِي تعرف منهم وتُنكر » .
ُ
رش ؟ قال  « :نعم  ،دعا ٌة عىل أبواب جهنَّم ،
ُ
قلت  :فهل بعد ذلك اخلري من ٍّ
قلت  :يا رسول اهلل  ،صفهم لنا  ،قال ُ « :هم
من أجاهبم إليها قذفوه فيها» ُ .
من ِج ْلدَ تنا ويتك َّلمون بألسنتِنا»((( .
ويعرتيك ال َعجب تار ًة  ،وتصي ُبك الدهشة أحيانًا  ،وحتتار حني تُسائل
نفسك عن دوافع هؤالء القوم ! أشفق ًة عىل األ َّمة بحقيقة ا َّطلعوا عليها مل
تَدْ ر عنها األ َّمة ؟! أم بعلم ُفتِح هلم مل تُو َّفق له أفهام آالف الناس ؟! أم ٍّ
حلظ
عز عليهم أن يستأثروا به ؟! أم جهل ُم َغ َّلف بسذاجة مطبقة ؟! أم
حصلوه َّ
َّ
ترشبوا احلضارة ِّ
بكل ما فيها ؛ فأ ْع َمت
علم مبتور عن أصوله وجذوره ؟! أم َّ
صدورهم  ،ومكر يت َّلوى يف ضامئرهم ؟!
أبصارهم ؟! أم هو ِحقدٌ يعت َِلج
َ
َ
أم ماذا يف األمر يا تُرى ؟! ٌّ
كل له َحدْ ُسه وتو ُّق ُعه  ،وقد يصدق عىل بعضهم
واملحصلة
جوانب متعدِّ د ٌة ،
جانب دون جوانب  ،وقد يطغى عىل أكثرهم
ِّ
ُ
ٌ
يف اجلميع أهنم مجي ًعا مق َّيضون للهدم ال للبناء ! وللخراب ال للعامر !
وأخشى ما أخشاه أن تفعل هذه الربامج يف األ َّمة فعلها(((  ،وأن
تتبدَّ ل القناعات  ،وتتحول ِ
الق َيم  ،وتُزعزع األساسات  ،وختضع املس َّلامت
َّ

((( رواه اإلمام البخاري يف صحيحه  ،ح ( ، )3606ومسلم يف صحيحه  ،ح (، )4761
وابن ماجه يف سننه  ،ح (. )3979

((( ال أظن اخلشية عىل ما كتبت يف حينها عام 1420هـ  ،حيث مل تكن القنوات الفضائية

البناءة تستكمل عدَّ أنامل األصبع الواحد ؛ وأما اليوم فبحمد اهلل نرى هنوض قنوات =
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مقدمة

باألمس إىل ميزان التحديث والتطوير يف الغد  ،وكثرة ال َّطرق َتف ُُّل احلديد !
ونحن نشاهد أثرها املبدئي يف جمالسنا واجتامعاتنا  ،ويف التقاءاتنا وزياراتنا ،

فال يكاد خيلو احلديث عن طرف ممَّا سبق ؛ إثر لوثات تلك الربامج وإثارهتا ،
وما تع َّلق يف أذهان الناس منها  ،وتر َّدد عىل أفواههم بسببها (((.
وخ َّطتْه ِ
أنامل أيب أسامة

alkrrani@hotmail .com
اإلثنني1425/7/21هـ

* * *

= فضائية متكاثرة تتبنى البناء ال اهلدم  ،وتتسارع فيام بينها يف اخلري ؛ فال َّلهم زد منها
وبارك (((.

وقفة ال بد منها !
وهاهنا وقفة ال بدَّ منها  ،وهي أن ِ
القوامة أساس اإلصالح ؛ وهلذا
ُ
كان لزا ًما عىل ِّ
كل َق ِّيم أن يسوس ِقوامته بمبدأ راسخ  ،وحييطها بسياج
حمكم آمن  ،ويهُ ِّيئ لنفسه ما يعينه عىل القيام ملن ولاَّ ه اهلل أمره  ،وجعله عليه
سائل َّ
مؤمتنًا  « ،واهلل ٌ
كل را ٍع عماَّ اسرتعاه َ :أ َح ِفظ أم ض َّيع ! »(((  .ففي عنقه

أمانة س ُيسأل عنها .

الظل الوارف ِ
وبسبب كثرة املؤ ِّثرات يف زماننا هذا ؛ انحرس ُّ
للقوامة ،
وامتدَّ قيض اهلجري  ،واشتدَّ لفح السموم  ،لرتى ِ
القوامة  -عند ُث َّل ٍة -
َّ

معلماً قديماً  ،معدوم النفع  ،حمدود األثر  ،ال جدوى هلا أمام معامل متجدِّ دة
متكاثرة َّ ،
حجمت الوالية  ،واستبدَّ ت بالتوجيه والرعاية ،
متلونة َّ ،
جذابة ِّ
يف ظل غياب املراقبة وضعف الوازع  ،و َمن ِأمن العقوبة أساء األدب !
ومن أوجب ما يعلمه ُّ
كل َق ِّيم أن أشدَّ منافس له يف زماننا هذا ما

توصلت له الصناعات الدقيقة  ،والتقنيات احلديثة  ،والثورة اإللكرتونية ،
َّ
بتطور االتصاالت وأجهزة املعلومات  ،فباألمس مل نكن نعرف إال التِّلفاز
ُّ

بوجه الشاشة البيضاء والسوداء  ،بقناة أو قناتني  ،و َمن يملك حينها جهاز
متلون ٌة  ،وأبعاد ومقاسات خمتلفة  ،وصناعات
الفيديو ؟! واليوم
ٌ
شاشات ِّ
((( أخرجه ابن ِح َّبان يف صحيحه  ،ح (. )4492
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متسارعة  ،وقنوات العامل باملئات  -بل اآلالف  -بني يدي مق ِّلبها ؛ يشري إىل

ما شاء منها يف حلظة  ،وهو عىل متَّكئه دون عناء .

وإن جئت لِتتحدَّ ث عن شبكة املعلومات العاملية اإلنرتنت  :فسرتى
أهنا باتت طي ًفا جمتمع ًّيا جديدً ا ؛ ومع ُميض السنني القليلة ستصبح جز ًءا من
حياة الفرد  ،ورضورة يف حياة املجتمع ؛ ال سيام وقد اعتُمدت وسيلة فاعلة
لتسهيل اخلدمات احلكومية واألهلية .

متاحا من خالل
ً
أمرا حتماً
ولذا فقد أصبح التواصل من خالهلا ً
خدمات عدَّ ة ؛ كالربيد اإللكرتوين  ،وبرامج املراسلة الفورية املبارشة  ،فيام

سمى بغرف الدردشة النصية  ،وكذا املرئية  ،والصوتية  ،إضافة إىل مواقع
ُي َّ
الصور والفيديو  ،ومواقع املنتديات احلوارية  ،واملدونات وغريها .
ُّ
وستمل احلديث عنها !
وحدِّ ث
ذكورا وإنا ًثا ،
بل األمر تراه يف متناول أيدي الصغار قبل الكبار ،
ً
حيث سه َل ِ
املتطورة مبارشة ذلك ك َّله عن طريق أجهزة اهلاتف
ت التقنية
ِّ
َّ

اجلوال من خالل صفحات الدخول عىل اإلنرتنت  ،ويقرب من ذلك :
َّ

النصية ( ، )MSMوالتبادل
رسائل الوسائط املتعددة ( ، )MMSوالرسائل ِّ
الالسلكي (ُّ ، )Bluetooth
كل ذلك يحُ َمل يف اجليب دون عناء !

وليست اإلشكاالت يف التقنية  ،لكنام اإلشكال حني ُتصيرَّ عند فئات
شتَّى من املجتمع تسلية بال هدف ؛ وإضاعة للوقت بكل ترف ؛ فعندها
قض عىل الطموح !
تهُ دَ ر الطاقة  ،وتُس َلب اإلرادة  ،و ُي ىَ

18
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إذا تأ َّملت هذه التقنيات اخلدمية ؛ أيقنت أن فيها منافع للناس
ومغانم  ،غري أن فيها من املآثم واملغارم ما ال يعلمه إال اهلل  ،وذلك حني
ت َّ
ُسخر املنحة لتكون حمنة  ،والعطية لتصري بل َّية عند فئام من الناس مل ُيدركوا
مجال الفضيلة  ،ويستشعروا شناعة الرذيلة !

وهذه التقنية  -عند من َّ
سخرها يف غري ما أمر اهلل به من استخالف
األرض وعامرهتا عىل الوجه الذي يرضيه  -هي فتنة  ،وأي فتنة ! وقد َّ
حذرنا
نب ُّينا ﷺ من الفتن  ،وال ُيستب َعد أن تكون هذه التقنية بمفاتنها داخلة فيام

أخرب به النبي ﷺ  ،واخترصه يف عبارة موجزة  ،قد ال ترعاها أسامع كثري

تقرع آذاهنم  ،مع ما يف هذه اآلثار من أرسار
من الناس قدر رعايتها حني َ
األخبار وجت ِّليها مع مر السنني واألعصار ؛ إذ َّبوب اإلمام ال ُبخاري يف
ويل للعرب من رش ِ
صحيحه باب قول النبي ﷺ ٌ « :
قد اقرتب » ؛ وذلك
ٍّ
وجهه يقول  « :ال إله اَّإل اهلل ؛ ٌ
ويل
حممرا ُ
حني استيقظ النبي ﷺ من النوم ًّ
للعرب من رش ِ
قد اقرتب » .
ٍّ

ف((( النبي
ثم ذكر حديث أسامة بن زيد ريض اهلل عنه  ،قال َ :أشرْ َ
ﷺ عىل ُأ ُطم((( من آطام املدينة فقال  « :هل ترون ما أرى ؟ »  ،قالوا  :ال .
ِ
كو ْقع ال َق ْط ِر »((( .
قال  « :فإنيِّ لأَ رى الفتن تقع خالل ُبيوتكم َ
ف) َ :عال وارتفع .
قال اإلمام النووي رمحه اهلل  :ومعنى ( َأشرْ َ

ف  :أي ا َّطلع من ُع ْل ٍو ُ .ينظر  :فتح الباري (. )65/20
((( َأشرْ َ
((( ُ
بضمتني هو احلصن ُ .ينظر  :فتح الباري (. )65/20
األ ُطم َّ :

((( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه  ،ح (. )6536
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والتشبيه بمواقع ال َق ْطر يف الكثرة والعموم  ،أي إهنا كثرية  ،وت ُع ُّم الناس ،

ختتص هبا طائفة((( .
ال ُّ

خص العرب بالذكر ؛ ألهنم
قال احلافظ ابن حجر رمحه اهلل  :إنام َّ

َّأول من دخل يف اإلسالم  ،ولإلنذار بأن الفتن إذا وق َعت كان اهلالك أرسع
إليهم((( .

ويف رواية أيب بكر بن أيب َشيبة عن ُسفيان  « :إين ألرى مواقع الفتن » ؛

واملراد باملواقع  :مواضع السقوط  ،واخلالل  :النواحي  ،والرؤية بمعنى :
فأبرصت ذلك عيانًا((( .
النظر  ،أي  :ك ُِشف يل
ُ

ويف رواية  « :كمواقع ال َق ْطر » ؛ وحسن التشبيه باملطر إلرادة التعميم ؛

عمها ولو يف بعض جهاهتا  ،وهذا غاية يف
ألنه إذا وقع يف أرض مع َّينة َّ
خريا من ُمبارشهتا  ،وأخرب يف حديث
التحذير من الفتن ؛ حيث جعل املوت ً

ليتأهبوا هلا ؛ فال خيوضوا فيها  ،ويسألوا
أسامة بوقوع الفتن خالل ال ُبيوت ؛ َّ
رشها((( .
اهلل الصرب والنجاة من ِّ

قال ابن ب َّطال رمحه اهلل  :هذه األحاديث كلها ممَّا أنذر النبي ﷺ
وقت
وعرفهم قرب الساعة ؛ لكي يتوبوا قبل أن هيجم عليهم ُ
هبا أ َّمته َّ ،
نفسا إيامهنا مل تكن آمنت من قبل  ، ...وهذا
غلق باب التوبة ؛ حني ال ينفع ً
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (. )262/9
((( فتح الباري (. )63/20

((( فتح الباري (. )653/20
((( فتح الباري (. )653/20
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ثت أنا والساعة كهاتني  ،وأشار بأصبعيه
احلديث يف معنى قوله ﷺ ُ « :ب ِع ُ
السبابة والتى تليها »(((((((. )2
إهنا إشارة ال ُيستب َعدُ أن يكون بعض حقيقتها ما نعيشه اآلن من
النبوة ؛ إذ هذه التقنيات
هذه التقنية املعارصة ؛ لتكون جز ًءا من معجزات َّ
واالتصاالت قد غزت ال ُبيوت يف عقرها ؛ ألاَ ترى أن أهل البيت جيتمعون
متفرقة أحيانًا  -ليشاهدوا ما ُي َبث
يف جملس واحد  -بل أفراد منهم يف غرف ِّ
من خالل ما تمُ طره األقامر الصناعية من الفضاء إليهم !

كبري بني تشبيه النبي ﷺ لوقوع الفتن حني رآها من مكان
إنه تقارب ٌ
ظهور ال ُبيوت وأس ُط َحها متساق ًطا عليها املطر الكثيف من
مرتفع  ،يرى فيه
َ
لو األقامر الفضائية
السامء  -وبني ما نعيشه واق ًعا من توايل الذبذبات من ُع ِّ
إىل األطباق املستقبلة ِّ
للبث يف أس ُطح ال ُبيوت ! ليشاهده اجلميع يف عقر
دورهم عرب التلفاز أو اإلنرتنت !
ولذا فإين أستح ُّثك إلعادة قراءة حديث أسامة بن زيد ريض اهلل
عنهام حني َأشرْ َ ف النبِي ﷺ عىل ُأ ُطم من آطام املدينة  ،ولتكن قراءة متأنية
مستبرصة !
* * *

مسلم يف صحيحه ح (. )867
((( أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه ح ( ، )4652واإلمام
ٌ
((( رشح ابن ب َّطال لصحيح البخاري (. )11/19

خطوة م�س�ؤولة !
يعج بقنوات متباينة ؛
وحني معاودتك للتأ ُّمل آن ًفا ؛ ستجد الفضاء ُّ
بل ومتضا َّدة ؛ فام العمل حياهلا ؟! وما املخرج من غثائها وهزاهلا ؟!

إنه من نعمة اهلل أن ُوجد البديل بقنوات حتيط نفسها بسياج الرشع ،
وهي خطوات غري مسبوقة  ،كباقة قنوات املجد بارك اهلل يف القائمني عليها ،
رب البيت عىل أرسته ؛
فإدخاهلا للبيوت ال حيتاج معها إىل رقابة  ،بل ُيطمئن َّ
تنوع وبناء .
بام حتمله من ُّ
وثمة غريها من القنوات عىل غرارها جيمعها جهاز واحد باإلمكان
اقتناؤه .

يت إلاَّ إدخال اجلهاز املفتوح بكامل قنواته ؛ فاألمانة متع ِّلقة
فإن َأ َب َ
احلق تبارك وتعاىل ﴿ :ﭾ ﭿ
برقبتك يف تشفريه ؛ استجابة لنداء ِّ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ﴾ [النور  ، ]30 :وندائه ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ﴾ [النور  . ]31 :يدفعك لتفعيل هذه الرقابة الرشعية
الرباين ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
استجابتُك لألمر َّ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ﴾ [التحريم  ]٦ :؛ إذ حتمل هذه األجهزة قنوات تصلح أن تقاس عىل
غرار التقسيم املشتهر يف رشكات األسهم اليوم ؛ فستجد منها  :القنوات
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املحرمة  ،وما أكثرها((( ! وتقابلها املباحة  ،وما أق َّلها بالنسبة لسابقتها !
َّ
ِ
ِ
فمن اتَّقى ُّ
الش ُبهات ؛ استربأ لدينه وع ْرضه »((( ،
وبينهام املختلطة املشتبهة « َ
﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ﴾
[األنفال . ]24 :
هذه ملحة عىل عجل ؛ لِتدرك من ورائها أبعادها  ،وتغنيك إشاراتهُ ا
ملا حتمله ط َّياتهُ ا !

وهبذا وما سبق تدرك ما ِ
للقوامة من أثر عميق يف استقرار األرسة
بمفردها  ،وترابط األ َّمة بأمجعها  ،يف ِّ
ظل حيوية الطرح الفضائي وتَكراره ،
وأثره عىل املجتمع وانتشاره  ،ولبيان احلقيقة وكشف الزيف وبطالنه جاءت
أمهية هذا البحث واختياره .
* * *

((( وهي ال خترج عن قنوات حاملة للواء الشهوات ؟! ﴿ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ﴾
[املائدة  ، ]٦٢ :وأخرى ت ُب ُّث ُّ
الش ُبهات ؛ ﴿ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ﴾ [النحل  ، ]٢٥ :والعاقل

خصيم نفسه قبل أن يأيت يو ٌم أخربنا اهلل عنه ﴿ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ﴾ [إبراهيم . ]٢٢ :
((( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه  ،ح (. )1599

متهيد
التعريف مبفردات العنوان
ِ
القوامة :
وعامده ِ ،
القوام  -بالكرس  : -نظام األمر ِ ،
ِ
ومالكه((( .
َ
وهو ِقوام أهل بيته ِ ،
وقيام أهل بيته .

وهو الذي يقيم شأهنم  ،من قوله تعاىل ﴿ :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ﴾ [النساء  ، ]5 :ويقال  :هذا ِقوام األمر ِ ،
ومالكه الذي
ُ
يقوم به((( .
�أَ َث ُرها :
اهلمزة والثاء والراء  ،له ثالثة أصول :
تقديم اليشء  ،وذكر اليشء  ،ورسم اليشء الباقي .
واألثر  :بق َّية ما ُيرى من ِّ
كل يشء  ،ورسمه((( .
((( ُينظر  :القاموس املحيط ( ، )1517/2باب امليم  ،فصل القاف  ،مادة « القوم » .
((( ُينظر  :لسان العرب ( ، )375/11باب القاف  ،مادة « قوم » .

((( ُينظر  :معجم مقاييس اللغة ( ، )54-53/1كتاب اهلمزة  ،باب اهلمزة والثاء وما
يثلثهام  ،مادة « أثر »  ،ولسان العرب ( ، )96/1باب اهلمزة  ،مادة « أثر » .
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ا�ستقرار :
القاف والراء  ،أصل صحيح ُّ
يدل عىل التمكُّن((( .

ِ
وقرا وت َِق َّر ًة :
قرارا
وقرورا ًّ
ً
و َق َّر باملكان َيق ُّر  -بكرس القاف وفتحها ً -
ثبت وسكن ،
كاستقر و َت َق َّار((( .
َّ
وال ُق ُّر  -بالضم  : -القرار يف املكان .

ٌ
قار  :ساك ٌن  ،ومنه قوله
مقره لِي َق َّر ،
وفالن ٌّ
وأقررت اليشء يف ِّ
قرار
تعاىل ﴿ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ﴾ [البقرة  ، 36 :األعراف  . ]24 :أي ٌ :
وثبوت((( .
الأ�سرة :
اهلمزة والسني والراء أصل واحد  ،وقياس ُم َّطرد  ،وهو احلبس
واإلمساك .
واألَسرْ  :الشدُّ وال َع ْصب .

الرجل  :عشريته ورهطه
واألُرسة  -بالضم  : -الدِّ ْرع احلصينة  ،ومن ُ
يتقوى هبم  .واألُرسة  :عشرية الرجل وأهل بيته((( .
األدنَون ؛ ألنه َّ
((( ُينظر  :معجم مقاييس اللغة ( ، )7/5كتاب القاف  ،باب القاف وما بعدها يف الثالثي
الذي يقال له املضاعف واملطابق .

((( ُينظر  :القاموس املحيط ( ، )642/1باب الراء  ،فصل القاف  ،مادة « القر » .
((( ُينظر  :لسان العرب ( ، )99/11باب القاف  ،مادة « القر » .

((( ُينظر  :معجم مقاييس اللغة ( ، )107/1كتاب اهلمزة  ،باب اهلمزة والسني وما =
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متهيد  :التعريف مبفردات العنوان

عرف أحد الباحثني األرسة بقوله (((:
و ُي ِّ

مؤسسة اجتامعية  ،تنبعث من ظروف احلياة والطبيعة
« األرسة َّ :
اإلنسانية  ،وهي رضورة واجبة لبقاء اجلنس البرشي ودوام الوجود
االجتامعي  ،فقد أودع اهلل يف اإلنسان هذه الرضورة عىل صورة الفطرة .
مستمر بينهام ،
واألرسة يف حقيقتها اجتامع بني الرجل واملرأة  ،واتحِّ اد دائم
ٌّ
وسك ُن ٍّ
كل منهام إىل اآلخر عىل صورة يرىض عنها املجتمع » .
* * *

= يثلثهام  ،مادة « أرس »  ،والقاموس املحيط ( ، )492/1باب الراء  ،فصل اهلمزة  ،مادة
« األرس » ؛ ولسان العرب ( ، )141/1باب اهلمزة  ،مادة « أرس » ؛ وخمتار الصحاح ،

باب اهلمزة  ،مادة « أرس » (((.

تف�سري �آيات ِ
القوامة في القر�آن الكرمي
قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [النساء . ]34 :


قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ :

احلق((( .
أي ُ :مس َّلطون عىل تأديب النساء يف ِّ

قال اإلمام ابن جرير الطربي رمحه اهلل(((  :الرجال أهل قيام عىل

نسائهم يف تأديبهن واألخذ عىل أيدهين فيام جيب عليهن هلل وألنفسهم((( .

فالرجل ق ِّيم عىل املرأة  ،وهو رئيسها  ،وكبريها  ،واحلاكم عليها  ،ومؤ ِّدهبا
اعوجت((( .
إذا
َّ

((( ُينظر  :زاد املسري (. )74/2

مؤرخ ُ ،ولد يف آمل
مفس ِّ
((( هو اإلمام حممد بن جرير بن يزيد الطربي  ،أبو جعفر  ،رِّ
بطربستان  ،واستوطن ببغداد  ،وتويف هبا ُ ،ع ِرض عليه القضاء فامتنع  ،واملظامل فأبى ،

له « جامع البيان يف تفسري القرآن »  « ،وأخبار الرسل وامللوك »  ،وغريمها من الكتب .

[ ُينظر  :سري أعالم النبالء ( ، )267/14اإلعالم (. ])69/6

((( ُينظر  :تفسري الطربي (. )59/4

((( ُينظر  :تفسري ابن كثري (. )292/2
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بالذب
بالذب عنهن كام يقوم احلكَّام واألمراء
« واملراد  :أهنم يقومون
ِّ
ِّ
عن الرع َّية((( »((( .
وإصالحا .
قوام  ،وهو من يقوم عىل اليشء رعاية ومحاية
ً
قوامون  :مجع َّ
َّ
والقوام ومثله القيام والق ُّيوم والق ِّيم ك ُّلها بمعنًى واحد  ،مشت َّقة من
َّ

والقوام أبلغ يف القيام باألمر  ،يقال  :هذا ق ِّيم املرأة  ،وهو القائم
القيام ،
َّ

هيتم باليشء وتدبريه أن
باملصالح والتدبري والتأديب ؛ ألن من شأن من ُّ

يقف عليه ويقوم .

وهيتم بحفظها  ،ويصلحها
أمني عليها  ،يتولىَّ أمرها ،
واملعنى  :هو ٌ
ُّ

يف حاهلا(((  .وإيراد اجلملة واخلرب عىل صيغة املبالغة يف قوله تعاىل
﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ ؛ لِ َّ
يدل عىل أصالتهم يف االتصاف بام ُأسند

إليهم ورسوخهم فيه((( .

((( يف األصل املطبوع « احلاكم » و« الرعاية » هكذا  ،واملثبت أعاله هو األليق بالسياق ،
فتن َّبه !

((( ُينظر  :تفسري الشوكاين (. )516/1

((( ُينظر  :تفسري البغوي ( ، )207/2وتفسري السمعاين ( ، )423/1وأحكام القرآن البن
العريب ( ، )416-415/1وتفسري أيب ح َّيان ( ، )239/3وتفسري الرازي (، )88/9

وأحكام القرآن للقرطبي ( ، )162/5وحاشية حميي الدين شيخ زاده عىل تفسري

البيضاوي ( ، )31/2وأيرس التفاسري (. )472/1

((( ُينظر  :تفسري الشوكاين ( ، )516/1وتفسري أيب ح َّيان ( ، )239/3وروح املعاين
( ، )23/5وتفسري أيب السعود (. )173/1
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وقوله تعاىل ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ :

﴿ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾  ،هذه اجلملة مستأنفة مشتملة عىل
بيان ِ
استحق الرجال
استحق هبا الرجال الزيادة  ،كأنه قيل  :كيف
الع َّلة التي
َّ
َّ
ما استح ُّقوا ممَّا مل تشاركهم فيه النساء ؟

قوامون عليهن
فقال ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾  .أي َّ :
بسبب تفضيل اهلل تعاىل إياهم عليهن  ،ووضع البعض موضع الضمريين
واملفضل
باملفضل
لإلشعار بغاية ظهور األمر وعدم احلاجة إىل الترصيح
َّ
َّ
عليه أصلاً .
يرصح بام به التفضيل من صفات الكامل  ،التي هي :
وملثل ذلك مل ِّ
وحسن التدبري  ،ورزانة الرأي ،
زيادة العقل والدين  ،واحلزم والعزم ُ ،
القوة يف األعامل والطاعات ؛ وألجل ذلك ُخ ُّصوا
جل َلد  ،ومزيد َّ
والصرب وا َ
بالنبوة  ،واإلمامة الكربى والصغرى  ،وإقامة الشعائر  ،وكامل الصوم
َّ
واجلمعة واجلامعة  ،والوالية يف
والصالة  ،واجلهاد واألذان واخلطابة ،
ُ
القضاء  ،ويف التزويج والنكاح  ،ويف الطالق والرجعة  ،وزيادة السهم يف
املرياث والدِّ يات والشهادات وعدد الزوجات  ،واالستدعاء إىل الفراش ،
والوطء بملك اليمني  ،وإليهم انتساب األوالد  ،وكون منهم العلامء
واخللفاء والسالطني واحلكَّام واألمراء والغزاة  ،إىل غري ذلك من األمور .

الرجال عىل النساء ؛ ولذلك صاروا
فذلك تفضيل اهلل تبارك وتعاىل ِّ
ُق َّو ًاما عليهن  ،نافذي األمر فيام جعل اهلل إليهن من
أمورهن((( .
َّ
((( ُينظر  :تفسري الطربي ( ، )59/4وتفسري الشوكاين ( ، )517-516/1وتفسري =
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وقوله تعاىل ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ :

أي  :بسبب إنفاقهم من أمواهلم  ،وذلك بام ساقوا إليهن من صداق ،
مستمرة .
وأنفقوا عليهن من نفقات
َّ

قوامون عىل نسائهم بتفضيل اهلل إياهم
فتأويل الكالم إذن  :الرجال َّ
عليهن  ،وبإنفاقهم عليهن من املهور والنفقات والكُلف التي أوجبها اهلل
عليهم هلن يف كتابه  ،وسنَّة نب ِّيه ﷺ .
فالرجل أفضل من املرأة يف نفسه  ،وله الفضل عليها واإلفضال
بسعيه  ،فناسب أن يكون ق ِّي ًما عليها  ،كام قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮞ ﮟ
ﮠ﴾((( .

وهذه هي ِ
القوامة للرجال عىل النساء  ،هي الدرجة التي ذكرها اهلل

= ابن كثري ( ، )292/2وتفسري البغوي ( ، )207/2وتفسري السمعاين (، )423/1

وزاد املسري ( ، )74/2وتفسري النسفي ( ، )223/1وتفسري أيب السعود (، )173/1
وحاشية حميي الدين شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي ( ، )31/2وروح البيان

( ، )202 -201/2وتفسري اخلطيب الرشبيني ( ، )300/1وكتاب التسهيل

( ، )250/1وتفسري املاوردي ( ، )480/1وتفسري البحر املحيط ( ، )239/3وتفسري
َّ
الكشاف ( ، )524-523/1والتفسري الكبري للرازي ( ، )88/9وتفسري أحكام القرآن

البن العريب ( ، )416/1وتفسري السعدي (ص . )142 :

((( ُينظر  :تفسري الطربي ( ، )34/4وزاد املسري ( ، )34/2وتفسري البغوي (، )207/2

وتفسري أحكام القرآن البن العريب ( ، )416/1وتفسري ابن كثري ( ، )292/2وتفسري

السمعاين ( ، )423/1وتفسري الشوكاين ( ، )517/1وروح البيان (، )202/2
وتفسري املاوردي ( ، )480/1وكتاب التسهيل ( ، )250/1وتفسري اخلطيب الرشبيني

(. )300/1
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تعاىل يف قوله ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾  ،أي  :منزلة ليست هلن يف الفضيلة ،
ويف اخلُ ُلق  ،وطاعة األمر  ،واإلنفاق  ،والقيام باملصالح  ،وغري ذلك من
ُ
والوقوف عند
امتثال أمره ،
الفضائل السابقة الذكر  ،وكوهنا جيب عليها
ُ
رضاه  ،ولو مل يكن من فضيلة الرجال عىل النساء إال كوهنن ُخ ِل ْق َن من
حواء ُخلقت من ِض َلع آدم عليه السالم((( .
الرجال  ،ملا ثبت أن َّ
ويف هذه الدرجة َ :ح ٌّث للرجال ألخذهم عليهن بالفضل إذا تركن
بتفضلهم عليهن  ،وصفحهم هلن عن
أداء بعض ما أوجب اهلل هلم عليهن ُّ ،
بعض الواجب هلم عليهن ؛ ألن اهلل تعاىل يقول ﴿ :ﮞ ﮟ ﮠ﴾ ،
ومعنى الدرجة  :الرتبة واملنزلة .

وهذا القول من اهلل تعاىل وإن كان ظاهره ظاهر اخلرب  ،فمعناه ندب
الرجال إىل األخذ عىل النساء بالفضل ؛ ليكون هلم عليهن فضل درجة((( .
((( أخرجه اإلمام ابن ماجه يف سننه  ،يف كتاب  :الطهارة وسننها  ،باب  :ما جاء يف بول
الصبي الذي مل يطعم  ،حديث ر ْقم ( ، )525موقو ًفا عىل الشافعي  ،وسببه سؤال أيب
غسل من
اليامن املرصي للشافعي عن حديث النبي ﷺ ُ « :ي َر ُّش من بول الغالم  ،و ُي َ
بول اجلارية » واملاءان مجي ًعا واحد ؟! قال  :ألن بول الغالم من املاء والطني  ،وبول
فهمت ؟ أو قال َ :ل ِقنت ؟ قال  :ال ! قال  :إن اهلل
اجلارية من اللحم والدم  .ثم قال له :
َ
حواء من ِض َل ِعه القصري ؛ فصار بول الغالم من املاء والطني ،
تعاىل ملا خلق آدم ُخلقت َّ
فهمت ؟ قال  :نعم  ،قال له  :نفعك
وصار بول اجلارية من اللحم والدَّ م  .قال  :قال له :
َ
وصححه العالمة األلباين رمحه اهلل وغفر له  ،كام يف صحيح سنن ابن ماجه (، )165/1
اهلل به .
َّ
حديث ر ْقم ( ، )430وانظر  :إرواء الغليل ( ، )188/1حديث ر ْقم (. )166
((( ُينظر  :تفسري الطربي ( ، )469-468/2وتفسري ابن كثري (، )610-609/1
وتفسري البغوي ( ، )269/1وزاد املسري ( ، )262-261/1وتفسري الشوكاين
(. )261 -260/1

قومات ِ
القوامة  ،و�سبب ا�ستحقاقها
ُم ّ
ويف مجلة قوله تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [النساء  ]34 :إشار ٌة إىل أن
الرجل أفضل من املرأة ؛ وذلك ألن الذكورة رشف وكامل  ،واألنوثة نقص
َخ ْلقي طبيعي  ،واخلَ ْلق كأهنم جممعون عىل ذلك ؛ ألن األنثى جيعل هلا مجيع

حليل  ،وذلك إنام هو جلرب النقص اخلَلقي الطبيعي
الناس أنواع الزينة وا ُ
حليل ونحوه .
الذي هو األنوثة  ،بخالف الذكر فجامل ذكورته يكفيه عن ا ُ

وقد أشار تعاىل إىل نقص املرأة وضعفها اخللقيني الطبيعيني  ،بقوله :
﴿ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ﴾ [الزخرف  ]18 :؛ ألن
حليل كام قال
نشأهتا يف احللية دليل عىل نقصها املراد جربه  ،والتغطية عليه با ُ
الشاعر :
َ
�ّ ا ز ن �ةٌ � ن �نَ�ق� �ة
�ُ
�و��م�ا ا ��ل
�ح��ل�� إ� �ل� ���ي�� م� ِ� ي��ص ٍ�
ي
�ُ ْ قَ َّ
ُ� ت ّ � ن ُ
ْ
�
ن
ن
�
ل
�
�
�
ا
�صرا
ذا
�
م
�
ح
�
ح
�م
�
ي
��س� �
ِ م � ��س� إ
فَّ
أ
�َ �
� �و �َّم�ا إ� �ذا ك�ا ن� ا ��ل
��ج�م�ا �ل �ُ�مو�رًا
�
��ُْ ن � � ْ ُ� تَ
أ ُ
ك
�
�ْ إ� ��ل�ى � ن� ي��ز �ّوَرا
ح���سِ��ك �ل�م ي
��ح��
ج

الضعف اخل ْلقي ،
وألن عدم إبانتها يف اخلصام إذا ُظ ِلمت دليل عىل َّ
كام قال الشاعر ابن الدمينة :
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أ
ُ
َف
ب��ن������س� � �و �ه��ل� �َم نْ� إ� �ذا �عر ض� �� او ��ل�ه
ي�
ي
� ��ف
����ع ض�� ا ��ل��أ ذ� � ��ل ْ ��ْ�د ك��
ب ب � ى �م ي ر ي �
يَ
� تَ�زَ �
ْ ذْ �
��ف��ل�ْ ����ع�ت��ذر �ُ�ع�� ر ا �ل���بر�ي� ء �و �ل�م � ل�
م
ْ ٌ
حتَّ ُ ا �
���ب�ه ��سك�تَ��ة ��ى �ي��
�ق� ل�
�

ُ ُ
ي�ج�ي� ب�

وال عربة بنوادر النساء ؛ ألن النادر ال حكم له .

ُ ُ
�م �ر� ب�
ي

وأشار بقوله ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ إىل أن الكامل يف وصفه
وقوته ِ
الضعيف الناقص خلقه .
وخ ْلقته ُيناسب حاله أن يكون قائماً عىل َّ
َّ
وهلذه احلكمة املشار إليها ؛ جعل مرياثه ُمضاع ًفا عىل مرياثها ؛ ألن
َمن يقوم عىل غريه مرت ِّقب للنقص  ،ومن يقوم عليه غريه مرت ِّقب للزيادة ؛
وإيثار مرت ِّقب النقص عىل مرت ِّقب الزيادة ظاهرة احلكمة((( .

ِ
لما أثبت للرجال
مُ
وجلة القول يف سبب استحقاق القوامة  :أنه تعاىل َّ
َس ْل َطنة عىل النساء ؛ بينَّ أن ذلك ُمع َّلل بأمرين اثنني :
أحدمها  :قوله تعاىل ﴿ :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ﴾ .

ٌ
حاصل من وجوه كثرية  ،بعضها
واعلم أن َف ْضل الرجال عىل النساء

صفات حقيقية  ،وبعضها أحكام رشعية .

الصفات احلقيقية فاعلم أن الفضائل احلقيقية يرجع حاصلها إىل
أ َّما ِّ
أمرين  :إىل العلم  ،وإىل القدرة ؛ وال َّ
شك أن عقول الرجال وعلومهم
((( ُينظر  :تفسري أضواء البيان (. )221-220/1
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أكثر  ،وال َّ
شك أن قدرهتم عىل األعامل الشا َّقة أكمل ؛ فلهذين السببني
والقوة .
حصلت الفضيلة للرجال عىل النساء يف العقل واحلزم
َّ

السبب الثاين حلصول هذه الفضيلة  :قوله تعاىل ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ﴾  .يعني  :الرجل أفضل من املرأة ؛ ألنه يعطيها املهر  ،وينفق
عليها((( .
* * *

((( ُينظر  :تفسري الرازي (. )88/9

ُحدود ِ
القوامة
تقرر يف املبحث السابق فضل الرجل عىل املرأة  ،وتلك هي الدرجة
إذا َّ
التي جعلها اهلل له عىل املرأة  ،فال يعني هذا أن الرجل أفضل من املرأة يف ِّ
كل
يشء  ،بل تفضيل الرجل إنام يعود عىل ما سبق بيانه من تفسري آية ِ
القوامة ،
أو امرأة  ،فليس ِ
أ َّما ما عداه فالفضل بحسب فاعله رجلاً كان ِ
ت الفضيلة
َ
حكرا عليهم  ،بل
مالزمة للرجال ال تتعدَّ ى إىل غريهم  ،كام أهنا ليست
ً
ال ُيمنَع أن َت ْف ُضل بعض النساء الرجال بمراحل  ،فها هن أربع نسوة ممن
يكم ْل من
كمل من الرجال كثري  ،ومل ُ
ُح ْزن الكامل  ،كام أخرب النبي ﷺ ُ « :
ِ
ِ
وم ْر َيم بنت ِع ْمران  ،وإن فضل عائشة عىل
النساء اَّإل آس َية امرأة ف ْر َعون َ ،
النِّساء كفضل ال َّثريد عىل سائر ال َّطعام »(((  ،وفيهن ويف مثيالهتن يصدق
((( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( ، )288/32حديث ر ْقم ( ، )19523وإسناده صحيح
يكمل من النساء »  ،أي  :فيمن سبق  ،وإلاَّ
عىل رشط الشيخني  .وقوله ﷺ  « :ومل ُ

كمل من النساء خدجية وفاطمة وعائشة  ،كام وقع يف رواية الطرباين زيادة :
ففي وقته ُ
« وخدجية بنت خويلد  ،وفاطمة بنت حممد »  ،ويشهد لفضلهام حديث عيل ريض اهلل

عنه  ،قال  :سمعت رسول اهلل ﷺ يقول  « :خري نسائها َم ْر َيم بنت عمران  ،وخري

نسائها خدجية »  .وقوله  « :خري نسائها »  ،قال القرطبي  :الضمري عائد عىل غري مذكور

لكنه يفرسه احلال واملشاهدة يعني به الدنيا [ .أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده (، )70/2
وأيضا ما رواه ابن عباس
حديث ر ْقم ( ، )640وإسناده صحيح عىل رشط الشيخني] ً ،

ريض اهلل عنهام  ،قال َّ :
خط رسول اهلل ﷺ يف األرض أربعة خطوط  ،قال  « :تدرون
ما هذا ؟ »  ،فقالوا  :اهلل ورسوله أعلم  .فقال رسول اهلل ﷺ  « :أفضل نساء أهل =
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قول الشاعر :

ُ نَّ
�
�و�
ك
ل
�
�
و
�
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���م ن
�

ذُ
نَ
�
ك
�ر�
�ض��لَ ت � ن ا
� ا�
�� ف�لُ���ّ
ل
� ا �ل����س� ء ��ع��ل�ى ا �لر ج�� ِ
ِ ِ

ٍ
بنقص أمام جمرد التذكري  ،بل الفضل
ولذا فليس جمرد التأنيث
حصله ٌّ
كل منهام عىل حده  ،وحينها تتفاضل الناس بأحسن
وحيازته بام َّ
األعامل  ،ومعايل األخالق  ،كام قال تعاىل ﴿ :ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ﴾ [الكهف . ]7 :

وكام امتدح النبي ﷺ َأ َش َّج عبدالقيس  « :إن فيك خصلتني حي ُّبهام
ِ
فح ْسن العمل  ،ومجيل ُ
الخ ُلق مطلوب من اجلنسني
اهلل  :احل ْلم واألَناة »((( ُ ،
ِ
ذكرا
الذكر واألنثى  ،فاحل ْلم واألَناة ُخ ُلق كريم وصفة محيدة ؛ من اتصف هبا ً
كان أو أنثى صار حممود اخلصال  ،مألوف الطباع  ،والعكس بالعكس .
ذكرا كان أو أنثى صار مذموم اخلصال ،
فمن اتصف بالعجلة والغضب ً
يأنفه الناس .
وكأين أقف عىل ُمراد الشاعر يف قوله :

َ
ا ا ��ل�ت �أ �ن ث � ا ��� ا ��ل ش��ّ� َ� ْ ٌ
ع
�و��م� � �ي��� �ل� س�م م��س ي� ب�
فَ
َ
�
�
�
�و �ل�ا ا ��ل�تّ ذ�� ك�ي�ر ��
ل�ه�ل�ا �ِل
���خرًا �ل�� �

= اجلنة  :خدجية بنت خويلد  ،وفاطمة بنت حممد ِ ،
وآسية بنت مزاحم امرأة فِ ْر َعون ،
وم ْر َيم ابنة عمران» [ ،أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده ( ، )409/4حديث ر ْقم (، )2668
َ
وإسناده صحيح  ،رجاله ثقات رجال الصحيح] .

((( رواه اإلمام مسلم يف صحيحه  ،ح (. )17
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واإلسالم َّ
وندب
حث عىل استباق اخلريات  ،وحتصيل احلسنات ،
َ
َّ
فحث عىل إقامة أعامل واكتساب صفات  ،ويتفاضل
إىل حماسن األخالق ،
الناس حينها بقدر ما معهم من اإليامن  ،وما اكتسبوا من العمل الصالح ،
حصلوا من اخللق الكريم .
وما َّ

واإلسالم ساوى بني الرجال والنساء يف األمور الدينية ؛ فال
فرق بينهم يف العبادات والعمل الصالح  ،يقول اهلل تعاىل ﴿ :ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ﴾ [النحل  . ]97 :ويقول سبحانه :
﴿ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
فر ِق اإلسالم
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ﴾ [األحزاب  ، ]35 :فلم ُي ِّ
بني الرجل واملرأة إال يف أمور جيب إقرارها ملصلحة األفراد ومصلحة
املجتمع  ،كام أن تفضيل الرجل عىل املرأة حمدود فيام سبق بيانه عند تفسري
آية ِ
القوامة((( .
قرر أهلية املرأة للعبادة والتكاليف الرشعية كالرجل سوا ًء
واإلسالم ُي ِّ
بسواء  ،قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ﴾ [آل عمران  ، ]195 :وقال تعاىل ﴿ :ﭿ
((( وقد سبق ذكر األمور التي ُف ِّضل فيها الرجل عىل املرأة مفصلة عند تفسري آية ِ
القوامة ؛
ُ َّ
فال حاجة إلعادهتا هاهنا .

ُحدود القوامة
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ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ
ٍّ
ولكل من الرجل واملرأة مسؤوليته
ﮌ ﮍ ﮎ﴾ [النساء ، ]124 :

اخلاصة عن نفسه عند اهلل ؛ حيث ال تغني نفس عن نفس شي ًئا  ،قال تعاىل :
َّ
﴿ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ﴾ [الطور . ]21 :

كام َّقرر هلا أهل َّيتها االجتامعية واالقتصادية املستق َّلة عن الرجل استقاللاً
تا ًّما  ،وترتَّب عىل تلك املسؤوليات املستق َّلة َو ْضع املرأة مع الرجل يف ميزان
الثواب والعقاب األُخروي عىل درجة سواء عىل ما قدَّ م ٌّ
كل منهام لنفسه
من إحسان أو سوء  ،قال تعاىل ﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ﴾ [التوبة  ، ]72 :وقال
تعاىل ﴿ :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ﴾ [التوبة . ]68 :
كل هذه النصوص  -وغريها كثري ُّ -
ُّ
تدل عىل أن املرأة ُمك َّلفة بام ُك ِّلف
ٍ
رشعية أخرى  ،وخطاب الشارع يف هذا
وتكاليف
به الرجل من عبادات
َ
موجه إليه  ،إ َّما مفهو ًما وإ َّما رصاح ًة  ،وال فرق يف هذه
وجه إليها كام أنَّه َّ
ُم َّ
التكاليف بني املرأة والرجل إلاَّ يف بعض التكاليف الرشعية  ،التي تدعو
طبيع ُة تكوين املرأة  ،وطبيع ُة حياهتا إىل التسامح فيها بالنسبة هلا  ،كإسقاط
اجلمعة واجلامعة يف املساجد عنها  ،وغري ذلك من
فريضة اجلهاد وصالة ُ
التكاليف الرشعية التي أسقطها اإلسالم عن املرأة مراعا ًة لطبيعة تكوينها
ورسالتها يف احلياة  ،كسقوط الصالة عن املرأة زمن احليض والنفاس ؛
سألت عائشة
فترتكها وال تعيدها ؛ حلديث ُم َعا َذة ريض اهلل عنها قالت :
ُ
لت  :ما بال احلائض تقيض الصوم وال تقيض الصالة ؟!
ريض اهلل عنها ف ُق ُ
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ورية ِ
بح ُر ِ
فقا َلت َ :أ َح ُر ِ
ورية ؛ ولكنِّي أسأل ! قا َلت :
قلت ُ :
أنت ؟! ُ
لست َ
ِ
ُؤمر بقضاء الصالة »((( ؛
ُؤمر بقضاء الصوم  ،وال ن َ
« كان ُيصي ُبنا ذلك فن َ
وذلك لكثرة خوف املش َّقة عليها  ،والصيام يسقط عنها يف زمنهام  ،وتقيض
ما أفطرته من أيام رمضان ؛ لق َّلتها و ُيرس قضائها .
والتكاليف الرشعية التي ُأمرت هبا املرأة كالرجل عىل حدٍّ سواء كثري ٌة
يصعب حرصها  ،منها عىل سبيل املثال  :فريضة األمر باملعروف والنهي
عن املنكر والدعوة إىل اهلل  ،فهي كغريها من التكاليف الرشعية  ،كام ك َّلف
أيضا ؛ لي ُقمن به يف نطاق احلدود التي رسمها
اهلل به الرجال ك َّلف به النساء ً
اإلسالم هلن .

موجهة إىل
وقد جاءت نصوص األمر باملعروف والنهي عن املنكر َّ
املك َّلفني مجي ًعا رجالاً ونساء  ،كام قال اهلل تعاىل ﴿ :ﮑ ﮒ
ﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [التوبة . ]71 :
فهذه اآلية رصحية يف تكاليف النساء باألمر باملعروف والنهي عن
املنكر كالذكور  ،وهذا ينسحب عىل غريها من التكاليف الرشعية  ،وأن
املرأة والرجل فيه عىل حدٍّ سواء  ،إلاَّ ما جاء الدليل بخصوصه ألحدمها((( .
((( أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ( ، )256/1ح (. )335

((( ُينظر  :حقوق املرأة يف اإلسالم ( ، 35وما بعدها)  ،لفضيلة شيخنا الكريم الدكتور :

حممد عبداهلل عرفة أثابه اهلل  ،مطبعة املدين  ،القاهرة  ،ط1398( 1.هـ) ؛ ودور املرأة يف

املجتمع اإلسالمي ( ، )50-49لتوفيق عيل وهبة  ،دار اللواء  ،ط1401( 3.هـ) ؛ =

ُّ
ال�ش ُبهات واملزاعم
املثارة حول ِ
القوامة وتفنيدها
بالنظر إىل مزاعم املناوئني لرشعية ِ
القوامة وجدتهُ ا ال خترج عن إحدى

شبهتني مزعومتني  ،وعامد ما يثريونه يرجع إليهام (((:
األوىل  :أن ِ
القوامة قهر وتس ُّلط واستبداد .

الثانية  :أن ِ
القوامة هضم حلرية املرأة ومساواهتا بالرجل .
وسأورد كلاًّ من الشبهتني جممل ًة عىل حدة ُ ،مع ِّق ًبا عىل ٍّ
كل منهام بالر ِّد
والتفنيد .


الشبهة األوىل  :أن ِ
ُّ
القوامة قهر وتس ُّلط واستبداد .

ُّ
األقل شأنًا ،
املؤسسات األخرى
وللر ِّد عليهم نقول  « :إذا كانت َّ
ِ
كاملؤسسات املالية والصناعية والتجارية  ...وما إليها -
عرا :
َّ
واألرخص س ً
ال ُيوكل أمرها عاد ًة إلاَّ ألكْفأ َّ
ختصصوا يف هذا الفرع
املرشحني هلا  ،ممن َّ
علم ًّيا  ،و ُد ِّربوا عليه عمل ًّيا  ،فوق ما ُو ِهبوا من استعدادات طبيعية لإلدارة
ِ
ِّ
األقل شأنًا واألرخص
املؤسسات
والقوامة  ،إذا كان هذا هو الشأن يف َّ
= واملرأة املسلمة أمام التحدِّ يات ( ، 53وما بعدها)  ،للشيخ  :أمحد بن عبدالعزيز احلصني ،
دار املعراج الدولية للنرش  ،ط1418( 1.هـ) (((.
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ِ
مؤسسة األرسة  ،التي تُنشئ أثمن
عرا ؛ فأوىل أن ُتتَّبع هذه القاعدة يف َّ
س ً

عنارص الكون  ،العنرص اإلنساين . (((» ...

أيضا  :ما دمتم متَّفقني معنا عىل رضورة أن يكون هناك
ثم نقول هلم ً
ق ِّي ٌم تُوكَل إليه اإلدارة العا َّمة لتلك الرشكة القائمة بني الرجل واملرأة  ،وما
ينتج عنهام من ٍ
نسل  ،وما تستتبعه من تبعات ؛ ما دمتُم كذلك فإن هناك
مخسة احتامالت يمكن أن تُفرض بشأن ِ
القوامة عىل األرسة :

إما أن تكون ِ
القوامة الدائمة بيد الرجل  ،أو تكون بيد املرأة  ،أو
َّ
ِ
أن يشرتكا بالتساوي بينهام  ،أو أن يتناوبا القوامة وفق قسمة زمنية  ،أو
يتقاسامها باستقاللية تا َّمة حسب االختصاصات .
أما بالنسبة إىل الرشكة يف ِ
القوامة يف أشكاهلا الثالثة األخرية سواء
َّ
مستمرة  ،أو تقاسماً يف االختصاصات  ،أو تناو ًبا وفق
أكانت رشكة كاملة
َّ
جدول زمني  -فنتيجتها احلتمية الفوىض والتصارع والتعايل واالضطراب
وطرح املسؤوليات واألخطاء ٌّ
كل عىل كاهل صاحبه !

وقد د َّلت التجارب والعرب يف تاريخ املجتمعات عىل فساد الرشكة
يبق إلاَّ أحد
يف الرئاسة للعمل الواحد  ،وعدم جدواها ؛ وعىل هذا فلم َ
احتاملني  :إ َّما أن يكون الرجل هو ال َق ِّيم  ،أو تكون املرأة هي ال َق ِّيم  ،لكن :
أحق أن يفوض األمر إليه ِ
بالقوامة  :من هو ُمه َّي ٌأ هلا
َث َّمة سؤال نطرحه  :أهيام ُّ ُ َّ
ُم ٌ
عان عليها بمقتىض فطرته  ،أم من مل يهُ َّيأ هلا  ،ومل ُي َعن عليها ؟!
املستحق ِ
للقوامة هو من كان ُمه َّي ًئا هلا ُ ،معانًا
ليس اجلواب إلاَّ أن
َّ

((( ُينظر  :يف ظالل القرآن (. )650/2
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عليها بمقتىض فطرته  ،وما ُو ِهب من خصائص وميزات  .إذ من الظلم
واجلور أن تُك ِّلف َمن مل يهُ َّيأ ٍ
ألمر بالقيام عليه !
األحق ِ
وحتمل
بالقوامة
وبالنظر إىل اخليارين السابقني  :فإنَّا ال نجد
َّ
ُّ
أعبائها إلاَّ الرجل ؛ ملا منحه اهلل سبحانه وتعاىل من اخلصائص يف تكوينه
العضوي والعصبي والعقيل والنفيس ما ُيعينه عىل أداء وظائف هذه
ِ
القوامة  ،وهذا ما اختاره اهلل  للقيام بشأن األرسة إذ يقول سبحانه :
﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ﴾ .

فالرجل بنا ًء عىل ما ُركِّب فيه من خصائص  ،وما يتمتَّع به من ُقدرات
جسمية وعقلية فقد ُك ِّلف باإلنفاق عىل األرسة  ،و ُك ِّلف بدفع املهر يف

الزواج  ،وليس من العدالة واإلنصاف يف يشء أن ُيك َّلف اإلنسان اإلنفاق
دون أن يكون له ِ
القوامة واإلرشاف .

أما املرأة فمرهفة العاطفة  ،رقيقة ِ
احل ِّس  ،قوية االنفعال  ،وناحية
َّ

الوجدان لدهيا تسيطر سيطر ًة كبري ًة عىل خمتلف نواحي حياهتا النفسية ،
وذلك حتى يكون هلا من طبيعتها ما ُيتيح هلا القيام بوظيفتها األساسية ،
وهي األمومة والزوجية عىل خري وجه .

وكيف تُؤهل ِ
للقوامة عىل البيت  ،وهي بطبيعتها ال تستطيع مواصلة
َّ
القيام بأعامل ِ
القوامة يف كل األوقات ؛ ألن ما يعتورها من موانع فطرية ،

يضطرها إىل
وأمور جب ِّلية  -كاحلمل والوالدة  ،واحليض والنفاس -
ُّ
اإلخالد للراحة ومالزمة ِ
الفراش  ،وهذا ممَّا ُيع ِّطل قيامها جسم ًّيا وعقل ًّيا
َّ
بام تتط َّلبه ِ
القوامة من أعامل ؟
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وثمة سؤال آخر نطرحه عىل هؤالء القوم :
َّ

فنقول  :أ ام أجدَ ر أن تكون له وظيفة ِ
القوامة  -بام فيها من تبعات -
يهُّ
الفكر أم العاطفة ؟
املجرد عن اهلوى وال َغ َرض  -أن الفكر هو
وال ريب أن اجلواب -
َّ
األجدر ؛ ألنه هو الذي ُيد ِّبر األمور بعيدً ا عن َفورة االنفعال واندفاع
العاطفة  ،و ُيقدِّ ر العواقب  ،ويستخلص النتائج ِّ
بكل رو َّية واتِّزان  ،وهذه
ِ
وحتمل املسؤولية .
الصفات هي الصفات األساسية املطلوبة لوظيفة القوامة ُّ

وإذا ثبت أنه ال بدَّ من قائم عىل األرسة  ،فأي ُظلم يف كون القائم
ِ
وس ِّخر له من
بشؤوهنا هو الرجل ؛ ال س َّيام مع ما ُوهب من إمكانات ُ ،
ُقدرات يتحمل هبا أعباء ِ
القوامة .
َّ
وعليه  :فمن جعل ِقوامة الرجل للمرأة  -التي هي ُّ
حمل الرعاية
والعناية  ،واحلامية واملدافعة َ -م ْصدَ ر تس ُّلط وقهر واستبداد فقد كابر
وعاند !

ووجود الظواهر السيئة يف االستبداد ِ
بالقوامة  ،ال يعني بحال أبدً ا عدم
ِّ
ِ
ُحمل هذه الدرجة  -أعني القوامة -
صالحية هذه الدرجة  ،والعدل اَّأل ن ِّ
ُربر بال ُغ ُل ِّو دعاوى اهلالكني ! ...
أخطاء الغالني  ،وال ن ِّ

ألنه ال يستقيم أمر املجتمعات إلاَّ برئيس قائم عليها  ،قال األفوه
األودي :
� ا �يَ ْ �ُ ُ � ُ �فَ
� ا سَ ةَ �َ ُ ْ
�ل� � �
�ص�ل
� ا � نل��ا ��س ��و �ض��ى �ل� �� ار � �ل�ه�م
ح
� ا َ ةَ
ُ� َّ ا �ُ ُ ْ ا ُ
�ه� �ل�ه�م ���س� د � او
�و �ل� ����سرا � إ� �ذا ج �
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ٌ
مسؤول
واألرسة جز ٌء من املجتمع صغري  ،ومن ال َبدَ هي أن يكون هلا
َّأول  ،وهذا املسؤول الذي اختاره اهلل  -ج َّلت حكمته  -لألرسة هو الزوج ،
وليس يف ذلك أدنى هضم حلقوق املرأة  ،أو امتهان لشخص َّيتها  ،وانتقاص
لكرامتها .
مكرمة  ،و ُد َّرة مصونة حمرتمة  ،هلا من
فاملرأة يف اإلسالم عزيزة َّ
احلقوق والواجبات اهلا َّمة أكثر ممَّا للمرأة يف أي جمتمع آخر((( .


الشبهة األُخرى  :أن ِ
ُّ
القوامة هضم حلرية املرأة ومساواهتا بالرجل .

وأول ما يدحض هذه ُّ
الشبهة هو قول اهلل ﴿ : ﯡﯢﯣ﴾
َّ
[آل عمران . ]36 :
و ُيقال هلؤالء  :قبل أن تطلبوا املساواة بني الرجل واملرأة  ،فدعونا
نبحث عن مساواهتام يف أصل ِ
اخل ْلقة واستعداد الفطرة  ،فإن تساويا يف
أصل ِ
اخل ْلقة واستعدادات الفطرة  ،فادعوا  -ونحن معكم  -للمساواة بني
الرجل واملرأة ! ...

أما وقد خالف اهلل بني الرجل واملرأة يف أصل ِ
اخل ْلقة  ،واستعدادات

((( ُينظر  -يف كل ما سبق  -إىل  :حقوق املرأة يف اإلسالم  ، 262( ،وما بعدها)  ،لفضيلة

شيخنا الكريم الدكتور  :حممد عبداهلل عرفة أثابه اهلل  ،مطبعة املدين  ،القاهرة  ،ط1.
(1398هـ)  ،يف ظالل القرآن ( ، )650/2األرسة املسلمة وقضايا العرص للسايح
وصربي  ،معامل يف الثقافة اإلسالمية (ص  )266 :لعبدالكريم عثامن  ،قصة الزواج

والعزوبة يف العامل ( )115-113للوحدواين  ،جملة لواء اإلسالم  ،عدد السنة ()29

سنة1394هـ ( ، )46-45مع األرسة املسلمة  ،مقال ضمن جملة التضامن اإلسالمي
(. )83 -78/12
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الفطرة ؛ َف َو َهب كلاًّ منهام ما يناسبه  ،ويتوافق مع فطرته  ،ويتواءم مع طبيعته
ِ
وجب َّلته ﴿ ،ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ﴾ [طه . ]50 :
لجم به أفواه الناعقني بتلك املزاعم ؛
وهذا  -عندي  -من أعظم ما ُي َ
الس ُبل ،
ُوصد وت َ
إذ ت َ
ُرصد  -هبذا  -يف وجوههم األبواب  ،وتضيق هبم ُّ
وتعيا هبم ِ
عني  ،وال ير ُّده ٌ
عقل  ،إهنا
احل َيل ؛ ألهنم يواجهون ما ال تنكره ٌ
شواهد الفطرة التي ركَزها اهلل يف خلقه ﴿ ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫ ﯬ﴾ [الروم . ]30 :
« املرأة ختتلف عن الرجل يف كثري من الظواهر والبواطن  ،يف مادة
الدم  ،ونبضات القلب  ،وعوارض التنفس  ،ويف سحنة الوجه  ، ...وهندام
اجلسم  ،ونغم الصوت  .وال َيز ُعم أن املرأة هي الرجل  ،والرجل هو املرأة
ِ
َرسامن للمرأة
إلاَّ َمن ُينكر احل َّس  ،و ُيناقض البداهة ؛ فاخلربة وال َب َ
داهة ت ُ
َرسامن
جمالاً هو  :القيام عىل النسل  ،وما هو بالعمل اهلينِّ وال احلقري  ،وت ُ
للرجل جمالاً هو ِ :عراك احلياة  ،وشؤون السلطان  ،وما هو بالعمل الكبري
عليه  ،وال هو بالنصيب الذي يحُ َسد عليه »((( .

ثم إن أسباب هذه ِ
بمقومات
القوامة  :هي تفضيل اهلل للرجال
ِّ
ِ
القوامة  ،وما تتط َّلبه من خصائص  ،فقد ُف ِّضل الرجال عىل النساء يف
أصل ِ
والقوة  ،فكان التفاوت
اخل ْل َقة  ،وأعطاهم ما مل ُيعطِهن من احلول
َّ

((( ُينظر  :جملة النور  ،السنة السابعة  ،العدد (( ، )71ص  ، )66 :مقال  :ملاذا خيتلف

الزوجان ؟ ومنه باإلحالة عىل كتاب  :مطالعات يف الكتب واحلياة  ،لألستاذ  :عباس

حممود العقاد .
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يف التكاليف واألحكام إ ْثر التفاوت يف الفطرة واالستعداد  ،و َث َّم سبب
آخر كسبي  ،يدعم السبب الفطري  ،وهو ما أنفق الرجال عىل النساء من
أمواهلم .
وعليه  :فحاصل ما به الفضل قسامن  :فطري  ،وكسبي .
قو َة املزاج
وأتم  ،ويتبع َّ
فالفطري  :هو أن مزاج الرجل أقوى وأكمل ُّ
ِ
وصحة النظر يف مبادئ األمور وغاياهتا  ،ويتبع
قو ُة العقل
َّ
وكامل اخل ْل َقة َّ
ذلك الكامل يف األعامل الكسبية  ،فالرجل أقدر عىل الكسب واالخرتاع
والترصف يف األمور ؛ فألجل هذا كانوا هم املك َّلفني أن ُينفقوا عىل النساء ،
ُّ
(((
وأن حيموهن ويقوموا بأمر الرياسة العامة .
قوة يف النفس والطبع ما ليس للنساء ؛ ألن
وذلك ملا للرجال من زيادة َّ
قوة وشدَّ ة  ،وطبع
طبع الرجال غلب عليه احلرارة وال ُي ُبوسة  ،فيكون فيه َّ
النساء غلب عليه الرطوبة والربودة  ،فيكون فيه معنى اللني والضعف ،
حق ِ
القيام عليهن بذلك  ،وبقوله تعاىل ﴿ :ﭛ ﭜ ﭝ
فجعل هلم َّ
ﭞ﴾((( .
فتبينَّ أن مرجع ذلك االستحقاق إىل ُمقتىض ُسنن الفطرة يف تعليل
أحكام دين الفطرة ﴿ ،ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ﴾
[الروم . ]30 :
((( ُينظر  :تفسري املنار ( ، )70 ، 69 ، 67/5ويف ظالل القرآن (. )649/2
((( ُينظر  :اجلامع ألحكام القرآن (. )162/5

من�ش�أ دعايات ال َّتحرير
لقد كان َم ْهد انطالق هذه الدعاوى الكربى من وكر املؤمتر املاسوين
اليهودي يف فرنسا  ،حيث مركز قيادة مجعية صهيون القائم هناك  ،ويتَّضح
الرسية ،
ترسبت يف هناية إحدى االجتامعات ِّ
ذلك جل ًّيا بالوثائق التي َّ
ونُرشت حتت عنوان  « :بروتوكوالت حكامء صهيون » يف عام 1902م .
وتطورا ملؤامرة عاملية
وهي تصف بد َّقة ووضوح عجيبني خ َّط ًة
ً
جر العامل إىل التفكُّك واالنحالل
مشؤومة  ،موضوعها الذي تشمله هو ُّ
املحتوم !
وبالتفرس املبدئي خالل هذه
يقول َّأول نارش هلذه الربوتوكوالت :
ُّ
نسميه عاد ًة احلقائق املس َّلمة ؛ إهنا
املذكرات قد تشعرنا بام تُشعرنا به أمام ما ِّ
كثريا أو قليلاً  ،وإن ُعبرِّ عنها بحدَّ ة وبغضاء
تظهر يف هيئة احلقائق املألوفة ً
دينية  ،وعنرصية عميقة الغور متغطرسة  ،قد ُخبِئت بنجاح أمدً ا طويلاً ،
وإهنا لتجيش وتفيض  -كام هو واقع  -من إناء طافح بالغضب والنِّقمة ، ...
وهي حتملنا عىل أساس اإلحساس بأهنا جز ٌء من عمل أخطر
وأهم((( .
َّ
وسنعرض إىل كشف هذه اللقاءات املربمة  ،حيث أنتجت هذه
الوثائق املد َّبرة :

((( ُينظر  :بروتوكوالت حكامء صهيون  ، )150 ، 14 - 13( ،يف مقدمة وتعقيب األستاذ /
رسجي نيلوس  ،أول نارش للربوتوكوالت .
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التحرر واملساواة  ،يتجلىَّ ذلك
فمماَّ يف وثائقهم تبنِّي الدعايات إىل
ُّ
َّحررية لشعارنا
بقراءة الربوتوكول التاسع  ،حيث يقول  « :إن الكلامت الت ُّ
املاسوين هي « احلرية  ،واملساواة  ،واإلخاء »  ،ولن نبدِّ ل كلامت شعارنا  ،بل
حق احلرية  ،وواجب
سنصوغها معبرِّ ًة ببساطة عن فكرة  ،وسوف نقول« ُّ
املساواة  ،وفكرة اإلخاء »  ،وهبا سنمسك ال َّثور من قرنيه ! وحينئذ نكون
قد د َّمرنا يف حقيقة األمر َّ
قوتنا  ،وإن تكن هذه القوى
كل القوى احلاكمة إلاَّ َّ
احلاكمة  -نظر ًّيا  -ما تزال قائمة »((( .


التحرر
رصحون بأنهَّ م َّأول الدَّ اعمني إىل رفع شعارات
ُّ
واليهود ُي ِّ
واملساواة  ،فهم القائلون  « :كذلك ُكنَّا قديماً َّأول من صاح يف الناس
« احلرية  ،واملساواة  ،واإلخاء »  ،كلامت ما انفكَّت تر ِّددها منذ ذلك احلني
غاوات جاهلة متجمهرة من ِّ
كل مكان حول هذه الشعارات  ،وقد حر َمت
ب َّب
ٌ
ِ
حريته الشخصية احلقيقية ،
برتدادها العامل من نجاحه  ،وحر َمت الفرد من ِّ
حمِ
الس َف َلة »((( .
التي كانت من قبل يف َى حيفظها من أن خينقها َّ


وهذه جتلية حلقيقة الواقع الذي نعيشه اليوم يف بالد املسلمني بعا َّمة ،
بخاصة  ،فال تسمع إلاَّ النداءات املض ِّللة  ،والشعارات
ويف بالد العرب
َّ
املز َّيفة  ،حتت بريق إعالمي  ،وغطاء تنويري  ،ترفعها أصوات الب َّبغاوات
اجلاهلة  ،وتؤ ِّيدها العلامنية احلاقدة !

وهلذه الدعايات من ينرشها  ،و ُيز ِّينُها للناس يف بالد املسلمني ،
تدعمها القوى اخلفية لليهود  ،إذ هم القائلون  « :إن صيحتنا « احلرية ،


((( ُينظر  :املصدر السابق ( ،ص  ، )62:الربوتوكول التاسع .

((( ُينظر  :بروتوكوالت حكامء صهيون ( ،ص  ، )31:الربوتوكول األول .
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واملساواة  ،واإلخاء »  ،قد َج َل َبت إىل صفوفنا فر ًقا كامل ًة من زوايا العامل ؛
عن طريق وكالئنا املغ َّفلني  ،وقد مح َلت هذه ِ
الف َرق ألويتنا يف نشوة »((( .

« إن أدعياء احلكمة َّ
والذكاء من األمميني  -غري اليهود  -مل يتب َّينوا كيف
كانت عواقب الكلامت التي يلوكوهنا  ،ومل يالحظوا كيف َي ِق ُّل االتفاق بني

بعضا  ،إنهَّ م مل َيروا أنه ال مساواة يف
بعضها وبعض  ،وقد ُيناقض بعضها ً
الطبيعة  ،وأن الطبيعة قد َخل َقت أنام ًطا غري متساوية يف العقل والشخصية
واألخالق وال َّطاقة  ،وكذلك يف مطاوعة قوانني الطبيعة »((( .

وهذه شهادة أعداء اهلل عىل أنفسهم  ،وعىل عمالئهم النارشين
ملبدئهم  ،واليهود يدركون متا ًما مدى هذه الدعاوى وفسادها وتعارضها
تزج باملجتمع يف نزاع
مع دين اهلل وفطرته ؛ فهم القائلون  « :إن كلمة احلرية ُّ
مع ِّ
وقوة اهلل »((( .
قوة الطبيعة َّ
كل القوى حتى َّ

﴿ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ
ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ﴾ [األنعام . ]130 :
أيضا  -معنى احلرية احل َّقة وضوابطها  ،نتب َّينه حني
وهم ُيدركون ً -
نقرأ قوهلم  « :يمكن ألاَّ يكون للحرية رضر  ،وأن تقوم يف احلكومات

ضارة بسعادة الناس  ،لو أن احلرية كانت
والبلدان من غري أن تكون
َّ

((( ُينظر  :املصدر السابق ( ،ص  ، )33 :حتت الربوتوكول األول .
((( ُينظر  :بروتوكوالت حكامء صهيون ( ،ص . )32 :

((( ُينظر  :املصدر السابق ( ،ص  ، )45 :حتت الربوتوكول الثالث .

من�ش�أ دعايات التَّحرير

49

األخوة اإلنسانية  ،نق َّية من أفكار
مؤسسة عىل العقيدة وخشية اهلل  ،وعىل
َّ
َّ
املساواة  ،التي هي مناقضة مبارشة لقوانني اخلَ ْلق »((( .

فهم كام وصفهم رهبم اخلبري هبم ﴿ :ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟ﴾ [البقرة . ]146 :

ولما َع ِلم أعداء اهلل ورسله وأعداء البرشية أن ذلك ال يمكن
َّ
ٍ
َ
عوامل مؤ ِّثرة يف الناس تؤ ِّدي غرضهم بنجاح ؛ كان
انتشاره إلاَّ بتبنِّي
ِ
فسادهم  ،ونقطة بدئهم لتنفيذ خم َّططهم  ،وحتقيق مطمعهم ،
اإلعالم بؤرة
وقد أحكموا أمرهم حني تبنَّوا مقولتهم  « :األدب والصحافة مها أعظم
قوتني تعليم َّيتني خطريتني  ، ...وهبذه الوسيلة سنظفر بسلطان كبري جدًّ ا
َّ
عىل العقل اإلنساين  ، ...وبفضل هذه اإلجراءات سنكون قادرين عىل
إثارة عقل الشعب  ،وسنكون قادرين عىل إقناعهم وبلبلتهم بطبع أخبار
صحيحة أو زائفة  ،حقائق أو ما يناقضها  ،حسبام يوافق غرضنا  .وإن
األخبار التي سننرشها ستعتمد عىل األسلوب الذي يتق َّبل الشعب به ذلك
جلس األرض قبل السري
النوع من األخبار  ،وسنحتاط دائماً احتيا ًطا عظيماً ِّ
عليها »((( .
« سنعامل الصحافة عىل النهج اآليت :
ما الدَّ ور الذي تلعبه الصحافة يف الوقت احلارض ؟
إهنا تقوم بتهييج العواطف اجل َّياشة يف الناس  ،وأحيانًا بإثارة
((( ُينظر  :بروتوكوالت حكامء صهيون ( ،ص  ، )31:حتت الربوتوكول الرابع .

((( ُينظر  :بروتوكوالت حكامء صهيون  ، )89 ، 86( ،حتت الربوتوكول الثاين عرش .
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املجادالت احلزبية األنانية  ،التي ر َّبام تكون رضورية ملقصدنا  ،وما أكثر ما
تكون فارغة ظاملة زائفة ! ومعظم الناس ال يدركون أغراضها الدقيقة َّ
أقل
إدراك ! إننا سنرسجها وسنقودها بِ ُل ُجم حازمة ! »((( .

فوا أسفاه  ! ...إنك لتجد العامل اإلسالمي يرزح حتت نِيرْ هذه
األالعيب  ،وقد وقع يف شرِ اك األعداء  ،وحبائل اليهود األلدَّ اء !
* * *

((( ُينظر  :املصدر السابق  ، )83 - 82( ،حتت الربوتوكول الثاين عرش .

ماذا َي ِ
نقمون من ِقوامة الرجل للمر�أة ؟!
تصوب سهامها عىل هذه
وإنك َلتَعجب من هذه احلمالت التي
ِّ
ِ
ِ
التمرد
القوامة ! وماذا يخُ يف املرأة من قوامة الرجل ؟! بل ماذا يرهب دعاة ُّ
عىل ِقوامة الرجل من تلك ِ
القوامة ؟! وماذا يريدون للمرأة أفضل وأكرم
وأقدس من تلك املكانة التي َّبوأها اإلسالم إ َّياها  ،وتلك الرعاية واحلامية
والتكريم التي أحاطها اإلسالم هبا  ،إن كانوا ح ًّقا ينشدون خري املرأة
وصالحها وفالحها ؟!

ولكنهم هيدفون إىل حتطيم ذلك احلصن املنيع للمرأة ِ -قوامة الرجل -
الذي جعله اإلسالم هلا ً ِ
رتا ومال ًذا بعد اهلل ؛ حيميها عاديات الزمن ،
محى وس ً
وسياجا وثي ًقا دون
ورصوف احلياة  ،وتق ُّلبات الدَّ هر  ،ويكون سدًّ ا مني ًعا ،
ً
ليسهل عليهم
ُدعاة التح ُّلل واالنحراف وما يريدونه من تغرير بالنساء ؛
ُ
غوايتهن .

ولما ِ
فشلوا يف حتطيم ذلك احلصن بأيدهيم  ،استخدموا يف ذلك
َّ
ِ
وصوروها
وحرضوهن عىل حتطيم تلك القوامة ،
َّ
عواطف النساء  ،فأ َّلبوهن َّ
الر ِّق واالستعباد هلن  ،فاندفعت فئام من
هلن ُ -ظلماً  -بأهنا َق ْيدٌ من قيود ِّ
بكل ما ُأ ِ
النساء ِّ
ودع فيهن من غريزة االندفاع  ،خلف أولئك الناعقني ،
ِ
مترد للمرأة عىل
تُصدِّ قهم وتُن ِّفذ ما يريدون ؛ حتى َيت َّم هلم ما أرادوا من ُّ
ِقوامة الرجل  ،وخروج عليه ؛ ليصبح هلا ُمطلق احلرية  ...زعموا !
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يتفردوا هبا َعزالء من أي سالح ؛ ليتفنَّنوا يف وسائل إغرائها
وحينذاك َّ
وإغوائها  ،وهي تلهث خلف ذلك الرساب  ،وتركض وراء تلك املغريات .

وال تعلم املسكينة أن هذا حبال وشرَ َ ٌك ن ُِصب هلا ؛ إلخراجها من
مكمنها احلصني  ،حتى تسقط مستسلمة ؛ لتسقط كرامتها  ،وهيون َمطلبها ،
ويسهل الوصول إليها .
ُ

حتى غدت ُّ
كل خمدوعة جتري خلف الرجل  ،وتس ُقط حتت أقدامه
وح َّبه  ،بعد أن كان هو
تُغريه بنفسها  ،وتحُ ِّببه إىل قلبها  ،وتستجدي ُق ْر َبه ُ
الذي خي ُطب ُو َّدها  ،و َي ُ
بذل الغايل وال َّثمني يف سبيلها((( .
* * *

بترصف يسري .
((( ُينظر  :حقوق املرأة يف اإلسالم ُّ ، )269-267( ،

�أثر ِ
القوامة
ال�سكن ْ
النف�سي بني الزوجني
في حتقيق َّ
وزع اإلسالم
مؤسسة األرسة وضبط األمور فيها أن َّ
من تنظيم َّ
وحدَّ د الواجبات  ،وبينَّ اإلجراءات  ،التي ُتت َ
َّخذ
االختصاصات فيها َ ،
املؤسسة واملحافظة عليها من زعازع األهواء واخلالفات ،
لضبط أمور هذه َّ
واتِّقاء عنارص التهديم فيها والتدمري جهد املستطاع .

ومن أهم تلك الواجبات  ،وأبرز تلك االختصاصات التي تضبط
سري األرسة وتشدُّ ِكياهنا  :أن يكون الرجل هو ال َق ِّيم عىل املرأة يف أرسته ؛
ليصون بذلك األرسة من التصدُّ ع ِ
أو االهنيار  ،وحيميها من النزوات
تضم الناشئة برتبيتها
العارضة  ،وتكون املرأة هي املحضن ألبنائها ،
ُّ
وعطفها وحناهنا .
فإذا ما عرف ٌّ
كل من الزوجني اختصاصه ودوره  ،كانت األرسة

هي املحضن الطبيعي الذي يتولىَّ محاية الناشئة ورعايتها وتنمية أجسادها
يستقر بينهام الوئام ،
وعقوهلا وأرواحها  ،ويف ظل هذا التفاهم بني الزوجني
ُّ

احلب والوداد والرمحة والتكافل .
وينشأ الوفاق ؛ بالتقاء مشاعر ِّ

وصدق اهلل َّ
جل وعال إذ يقول ﴿ :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮘﮙﮚ
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ﮛ ﮜ ﮝ﴾ [الروم  ، ]21 :فأودع يف نفوسهم هذه العواطف
الصلة سكنًا للنَّفس والعصب  ،وراح ًة للجسم
واملشاعر  ،وجعل يف تلك ِّ
واستقرارا للحياة واملعاش  ،و ُأن ًْسا لألرواح والضامئر  ،واطمئنانًا
والقلب ،
ً

السواء  ،إذ جيد ٌّ
كل منهام عند خليله الراحة
للرجل واملرأة نحومها عىل َّ
واالستقرار  ،وجيدان يف اجتامعهام السكن واالكتفاء  ،واملو َّدة والرمحة((( .

إن عىل الزوجني لئال يتصدَّ ع ِكيان األرسة  ،أن يعرف ٌّ
كل منهام ما
ٍ
وواجبات  ،واإلسالم قد أوضح أن حياة الرجل واملرأة
تكاليف
ُأنِيط به من
َ

م ًعا يف إطار األرسة إنام ُق ِصد به التعاون عىل هتيئة الظروف املثىل  ،التي
تتح َّقق يف ظالهلا السعادة املنشودة  ،بل جعل األرسة ميثا ًقا مؤ َّكدً ا  ،وعهدً ا

مشهو ًدا بني الزوجني مغل ًظا  ،كام قال تعاىل ﴿ :ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ﴾ [النساء  ]21 :؛ وذلك ألجل أن يعمل ٌّ
كل منهام من أجل
صاحبه  ،وأن يتعاضدا ويتآزرا لتحقيق السعادة الزوجية املشرتكة بينهام .
الزوجية يندرج أساسها حتت أصلني عظيمني  ،وركنني وثيقني :

أحدمها  :عالقة السكن التي جتدها يف قوله تعاىل ﴿ :ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ﴾ [األعراف . ]189 :
وثانيها  :عالقة املو َّدة والرمحة يف قوله تعاىل ﴿ :ﮓ ﮔ
الصلة النفسية
ﮕ ﮖ﴾ [الروم  ، ]21 :وقد ُعني اإلسالم بإبراز ِّ
والروحية بني الزوجني وتأكيد ما بينهام من رباط قوي وميثاق غليظ ؛
ُّ
((( ُينظر  :يف ظالل القرآن ( ، 235/1وما بعدها)  ، 650/2( ،وما بعدها) ، 2763/5( ،
وما بعدها) .
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إذ بينهام من الوشائج القوية والصالت الراسخة ما ينبغي أن حيملهام عىل

الرتاحم والتآلف  ،وتعصمهام من البغي والعدوان ؛ فهام من نفس واحدة ،
تربطهام ُّ
كل خصائص هذه النفس وأوارصها((( .
* * *

((( ُينظر  :األرسة يف اإلسالم ( ،ص  ، )47 :للدكتور  :مصطفى عبدالواحد  ،دار البيارق
العريب بجدة  ،ط1404( 4.هـ) .

�سبب اختالف الأزواج
عندما ال يكون مفهوم ِ
يدب بينهام
القوامة
واضحا عند الزوجني ُّ ،
ً
اخلصام  ،وتنشأ اخلالفات .

وجتد مفهوم ِ
القوامة غري واضح املعامل لدى الزوجني يف صور شتَّى ،
َّ
لعل من أبرزها :

أنك جتد رشحي ًة من نساء هذا العرص  -نتيجة للغزو الفكري
ً
ورضوخا حتت َفورة التقليد
واستفحال مساربه يف غالب شؤون احلياة ،
املجتمعي  ،والتش ُّبه بالنمط الغريب  -تقول  :إهنا تريد املساواة مع الرجل يف
احلقوق والواجبات !
بل وال تريد أن يكون الرجل هو املتحكِّم يف شؤون البيت واملسيرِّ
طوع
َ
له ؛ فرتفض آراء زوجها ومقرتحاته  ،بل وتريد أن يكون الرجل دائماً
بناهنا وأمرها وره َن إشارهتا ؛ حتى تكون كلامهتا هي النافذة َّأولاً
وأخريا ،
ً
وخاصة عندما يكون للزوجة من رفيقات السوء َمن تُز ِّين هلا اخلالف
َّ
ِ
ِ
والتمرد عىل أوامر الزوج وقوامته الرشعية ،
املستم َّر  ،وتدعوها إىل الشقاق
ُّ
وعندها حدِّ ث عن اخلالفات التي حتصل بينهام وال حرج !
والذي ينبغي أن تدركه املرأة أن َّ ِ
قهرا كام
حق القوامة ليس تس ُّل ًطا وال ً
اين ؛ لكي تسري شؤون األرسة بنظام وترتيب ،
أسلفنا  ،وإنام هو
ٌ
تكليف ر َّب ٌّ
بعيدً ا عن العشوائية والفوىض .
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وكذلك ينبغي عىل الزوج أن يفهم حقيقة ِ
القوامة ؛ وال يغالط يف
ُراجع  ،وال جمال
تصورها عىل أهنا نوع من التسلُّط والقهر  ،وأن كلمته ال ت َ
ُّ
دور
للمناقشة واملشاورة ؛ فيعامل املرأة وكأهنا من سقط املتاع  ،وليس هلا ٌ
حق يف
سوى إنجاب األطفال  ،وترتيب شؤون البيت  ،دون أن يكون هلا ٌّ
إبداء الرأي والنُّصح واملشورة  ،كرشيكة للزوج يف شؤون حياته((( .

وعىل الضدِّ من ذلك  -يف باب التفريط  -جتد من ختلىَّ عن ِقوامته ،
وأسلم قياده لزوجته ؛ فإرادته تابعة إلرادهتا  ،ورأيه ُمل ًغى أمام رأهيا  ،فقوهلا
سياجا حمكماً ال َم ْعدَ ى
هو القول  ،ورأهيا هو الفصل  ،فتفرض عىل الزوج
ً
عنه وال حميص  ،وتحُ يله إىل خادم مشكوك يف إخالصه ونواياه !

والذي يدفعها إىل ذلك دافع الغرور باملال  ،أو اجلامل  ،أو اجلاه  ،أو
غري ذلك  ،وإذا اجتمع إىل ذلك ضعف الزوج واهتزاز شخص َّيته فقد وافق
َش ٌّن ط َبق َة ! فلذلك خترج املرأة متى شاءت  ،وتل َبس ما شاءت ولو كان
ربج أو تش ُّبه بالكافرات  ،ور َّبام َّ
اخلاصة
تدخ َلت يف شؤونه
َّ
لباس شهرة أو ت ُّ
واملترصفة يف زمام
القوامة عليه ،
وعالقته مع اآلخرين ! فتكون بذلك هي َّ
ِّ
أمره ! وهذا خالف ما تأمر به الرشائع الساموية ِ
والف َطر السوية .
احلق ال يمكن أن يدع املرأة تتس َّلط عليه  ،كام ال يمكن أن
والرجل ُّ
يدعها تسلبه مكانته الرشعية املتم ِّثلة يف ِ
القوامة ورعاية األرسة  ،فيكون
غرضا َّ
للذم  ،وعرضة ل َّل ْوم ؛ إذ ُيعدُّ من سقط املتاع  ،وتنزل درجته
بذلك ً
يف أعني الرجال .
((( ُينظر  :جملة النور  ،السنة السابعة  ،العدد ( ، )71حمرم 1410هـ  ، )67-66( ،مقال
بعنوان  :ملاذا خيتلف الزوجان ؟  ،كاتبته  :أم عامر موسى باشا .
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والك َُّمل من الرجال  ،ق َّلام طاب هلم عيش مع زوجات تكون كلامهتن
فوق كالمهم  ،وال يعني ذلك أن يكون الرجل مستبِدًّ ا ؛ فيجعل من زوجته
أداة ُيسيرِّ ها كيفام شاء  ،ويسلبها حقوقها  ،فذلك إهدار لكرامتها .

وق َّلام أخلص ِ
ت النساء ملن هيضم حقوقهن  ،و ُييسء إليهن العرشة ،
َ
وإنام املقصود أن حيافظ الرجل عىل ِقوامته  ،وأن تقف املرأة عند حدودها
فال تتعدَّ اها إىل ما ال يعنيها .
ِ
حق هلا  ،ولن جتد للسعادة طعماً طاملا أن
ثم إن القوامة عىل املرأة ٌّ
احلق .
مفرط يف ذلك ِّ
الزوج ِّ

واإلسالم أنقذ املرأة من أيدي الذين يزدرون مكاهنا  ،وتأخذهم
فقرر هلا من احلقوق ما يكفل راحتها  ،وين ِّبه عىل رفعة
اجلفوة يف معارشهتا ؛ َّ
حق رعايتها وإقامة سياج بينها وبني ما خيدش
منزلتها  ،ثم جعل للرجل َّ
كرامتها ويهُ ِدر ح َّقها((( .
* * *

((( ُينظر  :من أخطاء األزواج  ، )18-17( ،للشيخ  :حممد بن إبراهيم احلمد  ،حتت سلسلة
أخطاء يف السلوك والتعامل  ،دار ابن خزيمة  ،الرياض  ،ط1419( 1.هـ) .

ال�صدع في ِكيان الأ�سرة
ِ
املؤسسات ِّ
األقل شأنًا واألرخص
األرسة ال تسري بال قوامة أبدً ا كسائر َّ
سعرا  ،إن مسألة ِ
القوامة مسألة خطرية  ،أخطر من أن يتحكَّم فيها أهواء
ً
رتك هلم خي ِّبطون فيها خ ْب َط عشواء  ،وحني ت ُِركت هلم
البرش  ،وأخطر من أن ُت َ
خطريا يف
وألهوائهم يف اجلاهليات القديمة واحلديثة هدَّ دت البرشية هتديدً ا
ً

وجودها ذاته  ،ويف بقاء اخلصائص اإلنسانية التي تقوم هبا احلياة اإلنسانية
وتتم َّيز .

َّ
ولعل من الدالئل التي تشري هبا الفطرة إىل وجودها وحتكُّمها ،

ووجود قوانينها املتحكِّمة يف بني اإلنسان حتى وهم ينكروهنا ويرفضوهنا
ويتنكَّرون هلا َّ -
لعل من هذه الدالئل ما أصاب احلياة البرشية من خت ُّبط

مرة
وفساد  ،ومن تدهور واهنيار  ،ومن هتديد بالدمار والبوار  ،يف كل َّ
فاهتزت سلطة ِ
القوامة يف األرسة  ،واختل َطت
خولِ َفت فيها هذه القاعدة ،
َّ
معاملها أو َّ
شذت عن قاعدهتا الفطرية األصيلة !

َّ
اهتزت سلطة
ولعل من الدالئل عىل تزعزع استقرار األرسة كلام َّ
توقان نفس املرأة ذاهتا إىل قيام هذه ِ
ِ
َ
القوامة عىل أصلها الفطري
القوامة فيها

وشعورها باحلرمان والنقص والقلق وقلة السعادة عندما تعيش
يف األرسة ،
َ
القوامة وتنقصه صفاهتا الالزمة ؛ ِ
مع رجل ال يزاول مهام ِ
فيكل إليها هي
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ِ
القوامة ! وهي حقيقة ملحوظة تس ِّلم هبا حتى املنحرفات اخلابطات يف
الظالم((( !
ومن استقرأ طباع النساء السليامت الفطرة من جناية سوء الرتبية
وفساد النظام ؛ يرى أن الثابت يف غرائزهن أن خري األزواج باالختيار من
قادرا عىل الكسب  ،ومحاية النسل  ،وصيانته  ،وما تتو َّقف عليه تربيته
كان ً
إىل أن يبلغ أشدَّ ه((( .
وقد أثبتت التجارب العملية أن أي جهاز آخر غري جهاز األرسة ال
يعوض عنها  ،وال يقوم مقامها  ،بل ال خيلو من أرضار م ِ
فسدة لتكوين
ُ ِّ
ُ
وبخاصة نظام املحاضن اجلامعية  ،التي أرا َدت بعض
الطفل وتربيته ،
َّ
املذاهب املصطنعة أن تستعني هبا عن نظام األرسة يف اإلسالم  ،وذلك
املتعسفة ضدَّ النظام الفطري الصالح القويم ،
يف ثورهتا اجلاحمة الشاردة
ِّ
اضطرارا
اضطرت بعض الدول األور ِّبية
الذي جعله اهلل لإلنسان  ،أو التي
ً
َّ
إلقامتها بسبب فقدان عدد كبري من األطفال ألهليهم يف احلرب الوحشية
التصور الديني ،
املترببرة  ،التي ختوضها اجلاهلية الغربية املنطلقة من قيود
ُّ
ُفرق بني املساملني واملحاربني ! أو التي ُيض َط ُّر إليها بسبب النظام
والتي ال ت ِّ
التصورات
تضطر األمهات فيه إىل العمل  ،حتت تأثري
املشؤوم الذي
ُّّ
ُّ
اجلاهلية الشائهة للنظام االجتامعي واالقتصادي املناسب لإلنسان  ،وهذه
النكبة التي حترم األطفال حنان األمهات ورعايتهن يف ِّ
ظل األرسة  ،وتقذف
((( ُينظر  :يف ظالل القرآن . )651/2( ،

((( ُينظر  :حقوق املرأة يف اإلسالم  ،نداء للجنس اللطيف  ،للشيخ  :حممد رشيد رضا ،
(ص  ، )29 :مكتبة الرتاث اإلسالمي  ،القاهرة  ،ط1415( 2.هـ) .
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هبؤالء املساكني إىل املحاضن  ،التي يصطدم نظامها بفطرة الطفل وتكوينه
النفيس  ،فيمأل نفسه بالعقد واالضطرابات .
التصورات اجلاهلية ينتهي بناس
وأعجب من هذا العجب أن انحراف
ُّ
وحتر ًرا وانطال ًقا من
من املعارصين إىل أن يعتربوا نظام العمل للمرأة تقدُّ ًما ُّ

بالصحة النفسية ألغىل
يضحي
الرجعية ! وهو هو هذا النظام اآلثم  ،الذي
َّ
ِّ
ذخرية عىل وجه األرض األطفال رصيد املستقبل البرشي((( .
* * *

((( ُينظر  :يف ظالل القرآن (. )236-235/1

وقفة مع الأ�سرة امل�سلمة
وهذا نداء ِّ
لكل أرسة مسلمة ال بدَّ أن ت َِع َيه  ،وهو بناء أمرها عىل املو َّدة

والرمحة  ،والسكن واأللفة  ،واإليثار ال األثرة .

فإن هذه املعاين األخالقية السامية إذا سارت بني الزوجني وسائر
أفراد األرسة حا َلت دون تفكري أي فرد من أفرادها يف االستئثار بالرئاسة

املشاحة يف احلقوق
والتحكُّم بمن حتت يده  ،كام أهنا ترت َّفع عن مستوى
َّ
والتنازع حول ما ٍّ
لكل وما عليه .
وعىل املرأة أن تدرك متا ًما أن العالقة التي تربط بينها وبني زوجها
عالقة تكامل ال متاثل ! كشأن ِّ
كل املخلوقات املزدوجة التي خلقها اهلل
اقتضته حكمته تعاىل  ،كالليل والنهار ،
غرضا واحدً ا َ
يف الكون ؛ لتؤ ِّد َي ً

وغريمها ممَّا خلق اهلل من أزواج ﴿ :ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ﴾ [يس . ]36 :

التكاميل الذي فطرها اهلل عليه بصفات
تتفهم دورها
وعليه فهي َّ
َّ
خاصة ؛ لتكون به زوجة وأ ًّما وراعية مسؤولة عن رعيتها  ،باإلضافة إىل
َّ

خاصة تتناسب
ملهمة زوجها التي فطره اهلل عليها  ،وزوده بصفات َّ
تقديرها َّ

واملسؤولية امللقاة عىل عاتقه من أجلها  ،فاهلل ﴿ :ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖ﴾ [طه . ]50 :
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فاملرأة الصاحلة املتبصرِّ ة ت ِ
ُعرض عن دعاوى شياطني اإلنس ذكورهم
وإناثهم ﴿ ،ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ﮁ﴾ [األنعام  ، ]112 :سواء من يدَّ عون أن ِقوامة الرجل استبداد
تارخيي  ،وحتكُّم فرضته ظروف اقتصادية عىل املرأة  ،وأنه قد آن للنساء أن
يتحررن من ِر ْب َقة هذا ِّ
الرق ! أو ُك َّن من اللوايت انخدعن هبذه الترُّ َّ هات ،
َّ
ِ
ِ
ني
فنع ْق َن مع الناعقات الآلئي تنك َّْر َن ألُنوثتهن وأمومتهن وفطرتهِ ن  ،فش َق َ
أرسهن وجمتمعاتهِ ن .
وأش َق َ
ني َ
* * *

واقع املجتمعات
َّ
الداعية حلرية املر�أة وم�ساواتها بالرجل
املتفسخة واألرس املح َّطمة يف بالد الرشق
واقع هذه املجتمعات
ِّ
والغرب خري دليل يؤكِّد للمرأة املسلمة الواعية صدق ما اعتقدَ ت  ،وخري
ما ط َّب َقت .
بل إن هذه اخلاصية التي فقدها رجال الغرب والرشق  ،بعد أن تنك ََّرت
ورفض َن ِقوامة الرجال  ،فقدَ ت سفينة الزوجية يف تلك
نساؤهم ِلف َط ِرهن
ْ
ِ
وأرش َعتَها  ،وتاهت يف بحار الضياع والشقاء ؛ ممَّا
موج َهها
البالد بسببها ِّ
جعل النساء أنفسهن الناعقات باألمس بطلب املساواة املطلقة مع الرجل
واخلارجات عن ِقوامة األزواج يرج ْع َن إىل ما ُفطِ ْر َن عليه  ،وتط َّلعن إىل من

يقوم عىل شؤوهنن وشؤون أرسهن إن بقيت هنالك أرس !

والشقي من كان عظ ًة وعربة لنفسه ولغريه ،
والسعيد من ُو ِعظ بغريه ،
ُّ

والعقالء من بني اإلنسان هم من بدءوا التجارب من حيث انتهى الناس ،
املجربون يكشفون ُعوار الطريق وا ْلتواءه  ،وأنه
ال من حيث بدءوا  ،فهاهم ِّ

انتهى هبم إىل هاوية سحيقة  ،فأين املتعظون من دعاة حترير املرأة  ...؟!
* * *

مناذج من �ضحايا التجارب
هذه نامذج ممَّن ِع ْش َن حياة البؤس  ،وجتر ْع َن مرارة تلك الدعاوى ،
هاهن بعد خوضهن للتجارب املؤملة ْ
بعضا
يعش َن احلقائق املفجعة  ،وإليك ً
يتكلم َن فك َّن
من هذه النامذج(((  ،وغريها كثري  ،واألكثر ممن مل يكت ْب َن أو
ْ
ضحية الصمت :
 -1يف صحيفة األهرام املرصية  ،العدد الصادر يوم 29مايو 1961م
نرشت حتت عنوان  « :أستاذة جامعية تنصح طالباهتا بالزواج » قالت
األهرام  ... « :أستاذة جامعية يف إنجلرتا وقفت هذا األسبوع أمام مئات
من طلبة وطالبات هلا  ،تُلقي خطبة الوداع بمناسبة تقديم استقالتها من
وصلت
بلغت الستني من عمري ،
التدريس  .قالت األستاذة  :ها أنا قد
ُ
ُ
مت يف ِّ
كل سنة من سنوات عمري ،
فيها إىل أعىل املراكز ،
نجحت وتقدَّ ُ
ُ
أهم
تيحت يل الفرصة أن أزور العامل ك َّله ،
ُ
ُأ َ
ونسيت يف غمرة انشغايل ما هو ُّ
وأ ِ
أتزوج ُ
اً
أطفال
نجب
وأستقر . (((» ...
من ذلك ك ِّله  :أن َّ
ُّ

نص رسالة املمثلة الشهرية  « :مارلني مونرو » التي كت َبتها
 -2إليك ُّ
ِ
قمة الشهرة واملال
لفتاة قبل أن تنتحر ! وقد انتحرت رغم وصوهلا إىل َّ
واجلامل  .وهذه هي نصيحتها إىل فتاة تطلب نصيحة مارلني عن الطريق
((( ُينظر  :مرآة املرأة  ،مبثوثة يف صفحات الكتاب .
((( جملة املجتمع (. )65/1094
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إىل التمثيل  ،قالت  « :احذري املجد  ،احذري َّ
كل من خيدعك باألضواء ،
فضل
إين أتعس امرأة عىل هذه األرض ؛ مل أستطع أن أكون ُأ ًّما  ،إين امرأة ُأ ِّ
البيت  -احلياة العائلية  -عىل ِّ
كل يشء  ،إن سعادة املرأة احلقيقية يف احلياة
العائلية الرشيفة الطاهرة  .بل إن هذه احلياة هلي رمز سعادة املرأة  ، ...بل
اإلنسانية »((( .
 -3تقول « الليدي هارليك » زوجة « اللورد هارليك » سفري إنجلرتا
السابق يف أمريكا  « :حقيقة إن أسهل يشء عند املرأة هذه األيام هو أن تعلن
استقالهلا  ،وأهنا تتساوى مع الرجل يف العمل  .أما منزهلا وأرسهتا فهام
حيتلاَّ ن املرتبة الثالثة أو الرابعة  .وقد أزعجني جدًّ ا  -وأحرجني يف الوقت
الطهي أو احلياكة أو
فاخر َن بأهنن ال يجُ دْ َن
َّ
نفسه  -أن أجد بعض النساء ُي ْ
كثريا من نساء هذه األيام يعرت ْف َن
القيام بأعامل املنزل  ،واألكثر
ً
إحراجا أن ً
بال خجل أهنن مل يقر ْأ َن يف حياهتن افتتاحية صحيفة  ،أو تاب ْع َن مناقشة
سياسة يف التلفزيون  ،أو مل يسم ْع َن عن كتاب شهري .

أيضا أن املأساة بالنسبة إىل املرأة أن تتخلىَّ عن واجباهتا
ُ
والحظت ً
احليوية كامرأة  ،أن تتخلىَّ عن إقامة بيت ط ِّيب وسعيد  ،أن تتخلىَّ عن
الطهي واحلياكة وإنجاب أوالد ُظرفاء  ،أن تتخلىَّ عن ِّ
كل مسؤولية تجُ اه
ِّ
األرسة مقابل أن تعيش كام تشاء »((( .

 -4تقول الكاتبة الشهرية  « :آين رورد » يف مقالة نرشهتا يف جريدة
« االسرتن ميل » يف عدد10مايو1901م  « :لأَ ْن يشتغل بناتنا يف البيوت
((( (رسالة إىل حواء. )1/
((( (رسالة إىل حواء) .
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وأخف بال ًء من انشغاهلن يف املعامل ؛ حيث تصبح
خوادم أو كاخلوادم خري
ُّ
البنت ملوثة بأدران تذهب برونق حياهتا إىل األبد  ،أال ليت بالدنا كبالد
املسلمني  ،فيها احلشمة والعفاف والطهارة رداء ! اخلادمة والرقيق يتنعامن
بأرغد عيش  ،و ُيعا َمالن كام ُيعا َمل أوالد البيت  ،وال ت َُم ُّّس األعراض
عار عىل بالد اإلنجليز أن جتعل بناهتا مثلاً للرذائل بكثرة
بسوء ! نعم إنه َل ٌ
خمالطة الرجال ! فام بالنا ال نسعى وراء ما جيعل البنت تعمل بام يوافق
فطرهتا الطبيعية من القيام يف البيت وترك أعامل الرجال للرجال سالمة
لرشفها »((( .
 -5قالت السيدة  « :توموكا ايكاوا » زوجة السفري الياباين يف
باريس  ،والتي جاء حديثها مع جملة « املجلة » بتاريخ1981/11/21م :
« املرأة اليابانية تعمل قبل الزواج  ،أما بعد زواجها  :فهي إما أن ترتك عملها
مبارشة  ،وإما أن تتابعه حتى يصبح لدهيا أوالد ؛ حينها تلزم املرأة منزهلا ،
خاصة وأنه يرتتَّب عليها القيام بجميع متطلبات العائلة  :تربية األوالد ،
َّ
املطبخ  ،تنظيف البيت  ،وسوى ذلك من األمور  ، ...واجلدير بالذكر هنا :
أن من أسباب قوة اليابان حال ًّيا  ،هو عناية األ ِّم باألوالد »((( .

 -6تقول املمثلة الفرنسية « ناتايل باي »  « :أنا ال أستسيغ أبدً ا تلك
ُطرح فيها األشياء  ،املرأة ال تستطيع أن تكون رجلاً  ،والرجل
الطريقة التي ت َ
أمتسك هبا  ،وأريد من
ال يستطيع أن يكون امرأ ًة  ،هذه هي قناعايت التي َّ
املرأة أنثى وال يشء غري أنثى  ،جيب أال ينبت شاربان للمرأة  ،ال أمزح ! ...
ففي كل يوم ألتقي نسا ًء أخذن شكل الرجال . » ...
((( (املرأة بني الفقه والقانون) .
((( جملة األمة (. )92/17

68

القوامة و�أثرها في ا�ستقرار الأ�سرة

 -7تقول القاضية السويدية « برجييدا أولف هامر »  « :إن حرية املرأة
الغربية حرية ومهية ؛ ألهنا مل ِ
متنح املرأة يف احلقيقة املساواة بالرجل إال بعد
أن جر َدتهْ ا من صفاهتا األنثوية وحريتها األنثوية وحقوقها األنثوية ؛ لتجعل
منها كائنًا أقرب إىل الرجل » .
 -8تقول املمثلة السينامئية الشهرية « غرير غارسون »  « :كنت أحلم
طوع يدي  ،ولكن يقيني بأن العيش
بالتمثيل  ،وأشعر أن العامل ك َّله سيكون َ
ومتفهم  ،جعلني أشعر بأنني حرة وإنسانة » .
حمب
ِّ
يف مزرعة  ،مع زوج ٍّ

 -9تقول « الليدي اسكوت »  ،من أعضاء جملس العموم الربيطاين :
« لقد دخ َل ِ
ت املرأة الربملان  ،ونزلت إىل احلياة العامة  ،ولكن صدِّ قوين  :إهنا
مل تنجح  ،وثبت أن مكاهنا الذي تصلح له هو البيت »((( .
 -10تقول الكاتبة ليىل العثامن  « :سأعرتف اليوم بأنني أقف يف كثري
من األشياء ضدَّ ما يسمى« حرية املرأة » تلك احلرية التي تكون عىل حساب
أنوثتها  ،وعىل حساب كرامتها  ،وعىل حساب بيتها وأوالدها  .سأقول إنني
محل نفيس  -كام تفعل كثريات  -مش َّقة رفع شعار املساواة بني الرجل
لن أ ِّ
واملرأة  ،نعم أنا امرأة » .
ثم تقول  « :هل يعني هذا أن أنظر إىل البيت  -جنة املرأة التي حتلم
هبا  -عىل أنه السجن املؤ َّبد  ،وأن األوالد ما هم إال حبل من َم َسد ُي َشدُّ عىل
السجان القاهر  ،الذي يك ِّبل قدمي خشية أن
عنقي  ،وأن الزوج ما هو إال
َّ
تسبقه خطويت ؛ وعليه فإنه جيب أن أرفس هذه اجلنة  ،وأبحث عن آفاق
أعتز بام وهبني اهلل  ،وأنا
أعتز بأنوثتي  ،وأنا امرأة ُّ
ُح َّرة أكثر ؟! ال ! أنا أنثى ُّ ،
((( مكانك تحُ َمدي (ص . )47 :
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ر َّبة بيت  ،وال بأس بعد ذلك أن أكون عاملة أخدم خارج نطاق األرسة ،
رب اشهد  ،بيتي َّأولاً  ،ثم بيتي  ،ثم بيتي  ،ثم العامل اآلخر »((( .
ولكن يا ِّ
 -11جاء يف تقرير لألمم املتحدة ما يؤكِّد القيمة االقتصادية لعمل
أجورا نظري القيام باألعامل
ني
املرأة يف البيت  « :لو أن نساء العامل تل َّق َ
ً
املنزلية ؛ لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد  ،ولو قامت الزوجات
باإلرضاب عن القيام باألعامل املنزلية ؛ لعم ِ
ت الفوىض العامل  .سيسري
َّ
األطفال حفاة عراة دون رعاية يف الشوارع  ،ويرقد الرضع يف أرسهتم
جيا ًعا حتت وطأة الربد القارس  ،وسترتاكم جبال من املالبس القذرة دون
غسيل  ،ولن يكون هناك طعام لألكل وال ماء للرشب  ،لو حدث هذا
اإلرضاب ؛ فسيقدِّ ر العامل أمجع القيمة اهلائلة لعمل املرأة يف البيت » .

ويميض تقرير األمم املتحدة الذي صدر يف عام 1985م فيشري إىل
أن  « :عمل املرأة املنزيل غري منظور لدى الكثريين  ، ...وأن املرأة ال تتل َّقى

أجرا نظري القيام هبذا العمل  .إن هذا العمل حيوي وعىل جانب عظيم من
ً
األمهية  .غري أن هذه الساعات الطويلة من عناء املرأة يف املنزل ال يدركها
الكثريون  ...؛ ألنه بدون أجر »(. )2

 -12نرشت جريدة األخبار القاهرية اً
مقال لألستاذ  :عيل أمني
كنت دائماً من أنصار اشرتاك املرأة يف
بتاريخ 1953/3/9م  ،قال فيه ُ « :
احلياة العا َّمة  ،وكنت أنادي أن عىل الزوجة أن تبحث عن عمل تكتسب
منه حتى تضاعف دخل األرسة  ،وترفع مستوى املعيشة يف البالد  ،ولكني
قرأت اليوم يف « االيفننج ستاندارد » بح ًثا للدكتورة « ايدا ايلني » ب َّينت
((( ( )2( ،رسالة إىل حواء . )3
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ورس كثرة اجلرائم يف املجتمع هو
فيه أن سبب األزمات العائلية يف أمريكا َّ
أن الزوجة تركت بيتها ؛ لت ِ
ُضاعف دخل األرسة ؛ فزاد الدخل وانخفض
مستوى األخالق . » ...

فورا
وتُنادي اخلبرية األمريكية « ايدا ايلني » برضورة عودة األ َّمهات ً

إىل البيت  ،حتى تعود لألخالق حرمتها  ،ولألبناء واألوالد الرعاية التي
حرمتهم منها رغب ُة األ ِّم يف أن ترفع مستواهم االقتصادي  .وقالت  « :إن
التجارب أثبتت أن عودة املرأة إىل احلريم هو الطريق الوحيدة إلنقاذ اجليل
اجلديد من التدهور الذي يسري فيه »((( .

 -13يقول األستاذ عامر عبيد عن املرأة األوربية  « :ح ًّقا أن املرأة

تترصف كالرجال سواء يف
األوربية نسيت نفسها كامرأة  ،وأصبحت
َّ
امللبس واملسلك أو حتى التكوين األنثوي ؛ فأخذت حتاول التخ ُّلص بقدر

اإلمكان من ظواهر أنوثتها األساسية  ،كل ذلك باسم احلرية واملساواة ،
وبالفعل وصلت املرأة إىل األعامل التي كانت تتمناها ؛ حتى إهنا محلت
املكنسة  ،ولكنها بدلاً من أن تنظف بيتها أصبحت تنظف الشارع  ،وأمام

وجود املرأة يف ميدان العمل يف أوروبا ارتفعت نسبة البطالة يف مجيع
البلدان املتقدِّ مة ؛ ألهنم عندما يضعون احلسابات  ،يضعون املرأة إىل جانب

الرجل  ،ولو أهنم احتسبوا القوة العاملة احلقيقية  ،وهي من الرجال فقط ؛
ملا أصبحت بطالة ؛ والستطاع ُّ
الكل أن يؤ ِّمن قوت يومه بكفاية »((( .
((( (املرأة بني الفقه والقانون) .
((( مكانك تحُ َمدي (ص . )142 :
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 -14يقول األستاذ عباس حممود العقاد  « :إن يكن هلذا العامل خري
ُأريد به فسيأيت األوان املقدور تسمع فيه املطالبات بحقوق املرأة  ،مطالبات
املرة ح ُّقها اخلالد الذي
ٍّ
بحق جديد تستح ُّقه بكل جهد جهيد  .ولك ْن يف هذه َّ
حق الرجولة املدَّ عاة  ،وال
حق األمومة واألنوثة  ،ال َّ
ال ينازعها فيه منازع ُّ ،
حق السباق إىل ميادين الرصاع  ،وسالم يومئذ يف العامل الصغري عامل البيت
َّ
واألرسة  ،وسالم يف العامل الكبري » .
 -15قال العالمة اإلنجليزي « سامويل ساميلس » يف كتابه :
« األخالق »  « :إن النظام الذي يقيض بأن تشتغل املرأة يف املعامل ودور
الصناعات مهام نشأ عنه من الثروة  ،فإن نتيجته كانت هادمة لبناء احلياة
ومزق الروابط
وقوض أركان العائلة َّ ،
املنزلية ؛ ألنه هاجم هيكل املنزل َّ ،
االجتامعية ؛ ألن وظيفة املرأة احلقيقية هي القيام بالواجبات املنزلية :
كرتتيب مسكنها  ،وتربية أوالدها  ،واالقتصاد يف وسائل معيشتها مع القيام
باالحتياجات العائلية ؛ ولكن املعامل سلختها من كل هذه الواجبات
بحيث أصبحت املنازل غري املنازل  ،وأضحى األوالد يش ُّبون عىل غري
الرتبية احلقيقية لكوهنم يل َقون يف زوايا اإلمهال  ،و ُأ ِ
طفئت املح َّبة الزوجية ،
ُ
ت املرأة عن كوهنا الزوجة الظريفة  ،والقرينة ِ
وخرج ِ
املح َّبة للرجل ،
َ
ِّ
واملشاق  ،وباتَت عرضة للتأثريات  ،التي متحو
وصارت زميلته يف العمل
غال ًبا التواضع الفكري واخللقي  ،الذي عليه مدار حفظ الفضيلة »((( .
 -16يقول الدكتور سوليفان  « :إن السبب احلقيقي يف مجيع مفاسد
أور َّبا ويف انحالهلا هبذه الرسعة هو إمهال النساء للشؤون العائلية املنزلية ،
ُ

((( تربية األوالد يف اإلسالم (. )273/1
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ومزاولتهن الوظائف واألعامل الالئقة بالرجال يف املصانع واملعامل
واملكاتب جن ًبا إىل جنب »((( .

 -17تقول « مامي دود أيزهناور » قرينة الرئيس أيزهناور  « :إن
وظيفة  « :زوجة » ؛ هي أمجل ما متنحه احلياة للمرأة من وظائف » .
 « -18جيب أن تكون احلياة النسوية منزلية عىل قدر اإلمكان  ،وجيب
ختليصها من ِّ
كل عمل خارجي ؛ لتتمكَّن من حتقيق وظيفتها احليوية كام
يرام » ( .أوغست كونت)

 -19يقول « روزفلت » أحد رؤساء أمريكا السابقني  « :إن واجب
املتزوجة أن تنهض بأعباء البيت  ،وتُن ِّظم شؤون األرسة  ،وعىل الفتاة
املرأة
ِّ
تتزوج  ،وتعيش من كدح زوجها ؛ ليتسنَّى لنا أن نربح من جهود املرأة
أن َّ
يف دائرة البيت أضعاف ما نربحه من جهودها يف األعامل األخرى »((( .
 -20يقول األستاذ عباس حممود العقاد  « :نعم ال جدال يف الوظيفة
ِ
تستق ُّل هبا املرأة  ،وهي محاية البيت يف ظل السكينة الزوجية
املثىل التي
من جهاد احلياة  ،وحضانة اجليل املقبل إلعداده بالرتبية الصاحلة لذلك
اجلهاد » .
 -21يقول األمري « تشارلز » ويل عهد بريطانيا  « :إن هؤالء النساء
صبح َن رجالاً ،
الالئي يطالبن باملساواة مع الرجل  ،أعتقد أهنن ُير ْد َن أن ُي ْ
مهمة ي ُق ْم َن هبا »((( .
ناسيات أن تنشئة النسل أعظم َّ
((( مكانك تحُ َمدي (ص . )131 :
((( مكانك تحُ َمدي (ص . )48 :

((( مكانك تحُ َمدي (ص . )142 :
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 -22يقول املم ِّثل واملغنِّي اإلنجليزي« جيم دافيدسون »  « :إنني ال
أحب األفكار احلديثة التي تعتنقها املرأة بخصوص العمل واحلرية  ،املرأة
مكاهنا املنزل  ،وجيب أن يدور اهتاممها ويرتكَّز حول أطفاهلا وزوجها .
وأحب أن أنجب أطفالاً آخرين » .
أحب أطفايل ،
ُّ
ُّ

 -23وهذه رصخاهتم ومناشداهتم بعد جتربتهم  « :إنه ال مساواة بني
الرجل واملرأة كام أثبتَت جتارب العلوم الطبيعية ؛ ومل تُك ِّل ْفهام الفطرة بأعباء
سواء »((( (أنطون ينميالف) .
 -24وهاهي قناعتهم ترسو عىل وجه احلقيقة الغائبة عنهم ،
بعد أن َ
التحرر يف بحار الظلامت  ،وأمواج مهلكات :
طاشت هبم ُس ُفن
ُّ
« أيتها النساء قد حان وقت الشجاعة احلقيقية إلعالن رفض دعوة احلرية
املتح ِّللة » (آناريبورن  -سويرسا) .
 « -25إن املرأة والرجل متكامالن ال متضا َّدان وال متنافسان  ،وإن
ُوجد ُّ
قط يف العامل اإلسالمي وال يف التاريخ
فكرة التنافس والتضا ِّد هذه مل ت َ
اإلسالمي وال يف الفكر اإلسالمي  ، ...إنام هي وليدة التقليد للحضارة
الغربية والتأ ُّثر بالفكر الغريب »(( )2د  .يوسف القرضاوي) .
وممَّا مىض تتجلىَّ األمور  ،وتتضح املعامل  ،وال يبقى لذي عقل استبرص
الضياء  ،وعرف ما هم فيه من الشقاء  ،إلاَّ أن يشهد بأن محاية الرجل للمرأة
أساسا جوهر ًّيا الستقرار األرسة ومتتُّع الزوجة بالسعادة احل َّقة  ،عن
ً
تُعتبرَ
طريق احرتام زوجها  ،ومعاملته باالحرتام واإلكرام  ،واعتباره قدوهتا املثىل
يف أية صفة من الصفات احلميدة  ،كالشجاعة أو القوى البدنية والذهنية ،
((( ( )2( ،مكانك تحُ َمدي) .
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أو التضحية واإليثار  ،وإال فقد يسقط حتت سيطرهتا  ،أو يفصل بينهام
حاجز من الربود والنفور  ،وعدم املباالة .

واحلق ما ِ
ف املرأة للسيادة أمر حيول دون
شهدت به األعداء ! فت ََش ُّو ُ
ُّ
السعادة يف األرسة  ،ملا يف ذلك من املخالفة للحال الطبيعية الفطرية  ،التي
تقتيض أن يسود الرجل بعقله وذكائه وإرادته  ،لتسود هي بقلبها وعاطفتها
عىل مقتىض فطرهتا((( .
* * *

احلج ساب ًقا  ،السنة ( ، )43مجادى الثانية ،
((( ُينظر  :جملة التضامن اإلسالمي  ،جملة ِّ
(1409هـ)  ،اجلزء ( ، )12مقال بعنوان  « :مع األرسة املسلمة » ِ -
القوامة  ، -بقلم
اجلراح . )83 - 78( ،
األستاذة  /عائدة َّ

قناعات الأمم واحل�ضارات
(((
ّ
�ضد حترير املر�أة املزعوم وم�ساواتها بالرجل
أطبقت احلضارات ومجيع الشعوب عىل أكذوبة دعوى حترير املرأة
ومر األزمان  ،حتى غدَ ت
ومساواهتا بالرجل  ،وذلك عرب العصور ّ
ُرضب ومقاالت تُروى بشأن احلقيقة املاثلة
عند تلك الشعوب أمثالاً ت َ
املجرب ؛ ولذا فنسوق هذه األمثال من شتَّى املجتمعات  ،وتعدُّ د
والواقع َّ
واألور ِّبية  ،إىل احلضارة اهلندية
احلضارات  ،فمن احلضارة الرومانية
ُ
والصينية  ،إىل غريها من احلضارات وقناعات الشعوب  ،إذ تبدو واضح ًة
معاملها من خالل هذه األمثال  .ومعروف أن األمثال ُت َعدُّ خالصة جتارب
احلكامء  ،وتنبيه الفطناء  ،وإليك سرَ ْ د هذه األمثال :
ن عن احلرية يفقدْ نهَ ا يف الغالب ! (مثل ياباين)
 النساء اللوايت يبح ْث َ
 إن أمجل الطيور ما هو يف القفص ! (مثل صيني)

أحب زوجته ح ًّقا ؛ تركها يف البيت ( .مثل أملاين)
 من َّ


ال ُع ُّش يتو َّقف عىل العصفور  ،واملنزل يتو َّقف عىل املرأة .

(مثل فرنيس)

((( ُينظر  :مرآة املرأة  ،مبثوثة يف صفحات الكتاب .
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ؤسس البيت عىل األرض  ،بل عىل املرأة ( .مثل ألباين)
 ال ُي َّ
بئر بال دلو ( .مثل بلغاري)
 بيت بال امرأة ٌ ،


املرأة التي صوجلاهنا مغرفة كبرية من اخلشب هي ِ
ملكة قوية .

 البيت بنك السعادة ( .مثل إنجليزي)

(مثل هندي)

 اهلل خلق املرأة  ،واملرأة خلقت البيت ( .مثل كردي)
 ال بيت حيث ال مرأة ( .مثل بلغاري)
 خيم ٌة بال زوجة  :رباب ٌة بال وتر ( .مثل روماين)
حجرا  ،إنه امرأة ( .مثل هندي)
 املنزل ليس
ً


بالقدم عىل املهد وباملغزل يف اليد جتعل املرأة البيت مجيلاً .
(مثل أسباين)
* * *

حقيقة وظيفة املر�أة
عند الغرب ّيني وال�شرق ّيني

(((

وهذه مقتطفات رسيعة ملن عاش بريق احلضارة وأدرك زيفها
سجلوا مقوالهتم يف تأريخ حضارة الرشق والغرب ممَّن ال
وخرساهنا َّ ،
يدينون باإلسالم  ،لكنهم أعلنوها رصحي ًة يف وجه األدعياء  ،وأن هؤالء
األدعياء خصام ُء املرأة املرت ِّبصون هبا  ،وأعداؤها احلقيق ُّيون األلدَّ اء .
وهذه أقوال عن بعض َمن عقل حقيقة وظيفة املرأة :






يتحرك من املنزل ( .لشتنربج)
املرأة واملوقد  ،ال ينبغي أن َّ

املرأة مثل الزهرة  ،إذا اقت ُِل َعت من مكاهنا تتو َّقف عن احلياة .
(شكسبري)

عىل املرأة أن تقيم يف البيت ؛ ألهنا إناء لطيف رسيع االنكسار .
(تولستوي)



أحسن مدرسة هي غرفة املعيشة يف البيت ( .أرنولد جالسون)



األمومة هي حجر الزاوية يف رصح السعادة الزوجية .

(توماس جيفرسون)

((( ُينظر  :مرآة املرأة  ،مبثوثة يف صفحات الكتاب .
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حمجبات مصونات يف البيوت  ،ننعم بأزواجنا
ليتنا كاملسلامت َّ
ينعم َن ( .آين رورد  -كاتبة إنكليزية)
وأوالدنا كام ْ


احلب واألمومة مجال حياة
العمل والصناعة مها مجال الرجل ؛ كام
ُّ
املرأة ( .هنري بوردو)


أي عمل يقوم به الرجل مهام كان شا ًّقا أو عظيم املسؤولية ال
إن َّ
يمكن أن يصل إىل مرتبة امرأة تُنشئ أرسة من أوالد صغار .
(تيودور روزفلت)


إن املرأة إما خالص أو هالك للعائلة ؛ ألهنا حتمل يف ثنايا ثوهبا
مصري ِّ
كل فرد من أفرادها ( .أميل زوال)


املقررة أن عظامء الرجال يرثون عنارص عظمتهم من
من القواعد َّ
أ َّمهاهتم ( .ميشيلية)


نصيحتي إليك إذا ِ
كنت امرأة صاحبة مهنة  ،أال تنيس أبدً ا أنك
امرأة  ،وأنك أنثى  ،مهام كان وزن العقل الذي يمأل رأسك ( .مدام برونييه)


* * *

حقوق املر�أة
عند من�صفي الغرب وال�شرق

(((

أمرا مألو ًفا  ،أو جز ًءا حيات ًّيا
ومهام متتدُّ موجات التغريب  ،وتصبح ً
معهو ًدا  ،إلاَّ أهنا تبقى بق َّية من عقول أدركت احلقيقة  ،وعرفت كرامة
كبريا بسبب املوج اهلادر
اإلنسان احل َّقة  ،ولك َّن أصواهتا ال تلقى
ً
رواجا ً
والت َّيار اجلارف  ،ولك ْن ُّ
تظل احلقيقة شاهدة مو َّثقة تنطق بالعدل  ،وتعرتف
املهمش  ،يف ِّ
تروج للزيف عىل أنه
ظل حضارة شوهاء ِّ ،
باحلق الغائب َّ
احلقيقة املؤ َّملة .
وهذه أقوال لبعض الغربيني والرشقيني ممَّن عقلوا حقوق املرأة يف
اإلسالم :

إن أحكام اإلسالم يف شأن املرأة رصحية يف وفرة العناية بوقايتها من
كل ما يؤذهيا ويشني سمعتها ( .مهلتن  -من علامء اإلنجليز)


وجدت يف اإلسالم الطمأنينة التي أبحث عنها  ،إن اإلسالم
لقد
ُ
حق هلا((( .
مركزا مرمو ًقا  ،بينام هي يف األديان األخرى َأ َم ًة ال َّ
قد منح املرأة ً
(استان رايتنس)


((( ُينظر  :مرآة املرأة  ،مبثوثة يف صفحات الكتاب .
((( (مكانك تحُ ْمدي. )227/
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ظل اإلسالم أكثر حرية منها يف ِّ
إن املرأة يف ِّ
ظل املذاهب األخرى ،
فاإلسالم حيمي حقوق املرأة أكثر من املسيحية  ،فبينام مل ِ
تنل املرأة يف إنجلرتا
حق التم ُّلك منذ
حق امللكية إال منذ عرشين سنة  ،فإن اإلسالم قد أعطاها َّ
َّ
اللحظة األوىل((( ( .آين بيزانت)


إن املرأة يف الرشع تُعا َمل بنبل وكرم ؛ فال أحد يستطيع أن يرفع يده
عليها يف الطريق  ،وال جيرؤ جندي أن ييسء إىل أشدِّ نساء الشعب بذاءة
لسان حتى أثناء الشغب  ،ويف الرشق يشمل الرجل زوجته بعني رعايته ،
وقد بلغ االهتامم باألُم درجة العبادة  .ويف الرشق ال جتد رجلاً ي ِ
قدم عىل
ُ
ِّ
االستفادة من كسب زوجته  ،والزوج هو الذي يدفع املهر  ،وإذا ُط ِّل َق ِ
ت
الزوجة يف الرشق أو ُه ِج َر ْت أعطاها الرجل نفق ًة ؛ لتعيش عن َس َعة ،
وأن هذه النفقة جتعل الزوج خيشى إساءة معاملة زوجته حذر مطالبتها
بالفراق (((( .املسترشق  :أميسيس)


هذا ما قالته املمثلة اإليطالية  :مارشيال مايكل آنجلو وقد أعلنت
إسالمها  ،وصار اسمها  :فاطمة حممد عبداهلل  ،قالت ترشح سبب إسالمها :
« أسلمت من أجل البساطة  ،السامحة  ،مشهد الناس الطيبني يدخلون يف
بساطة إىل صحن املسجد املتواضع  ،يصلون يف خشوع .


حرك كوامن مرتسبة يف أعامقي ،
لقد فعل ذلك يف نفيس فعل السحر َّ ،
وجدت يف دينكم العقل
أحسست أين مسلمة قبل أن ُأعلن إسالمي  .لقد
ُ
ُ
فهمت تؤمنون باهلل ورسوله  .هذا الرسول برش
واملنطق  .أنتم ببساطة وكام
ُ
((( (مكانك تحُ ْمدي. )227/
((( (رسالة إىل حواء. )1/
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مثلنا  ،اختاره اهلل ؛ لينقل رسالة إىل الناس ؛ ليؤمنوا به وبكتاب ر ِّبه القرآن .
والقرآن ين ِّظم حياة الناس ؛ ليعيشوا متعاونني يف خري وسعادة ؛ ليعيشوا
ببساطة وبال مظاهر كاذبة .

دت من جديد  .إنني أنا املسلمة  ،قد
أحس كام لو أنني قد ُولِ ُ
إنني ُّ
خرجت من أعامقي ؛ ألعيش تاركة غاليف القديم  .اسألوا الذين عرفوين من
ُ
أدهش ِ
قبل  ،كم َ
ت السعادة التي أر ُفل فيها ؟! آمنت باهلل  ،ال إله إال اهلل » ((( .
من أراد أن يتح َّقق من عناية حممد ﷺ باملرأة ؛ فليقرأ خطبته يف
مكَّة التي أوىص فيها بالنساء ( .املسترشق أندريه رسفيه  -يف كتابه  :اإلسالم
ونفسية املسلمني)


إن اإلسالم أكثر األديان طواعية وعملية وقر ًبا إىل العقل  ،وهو
الدين الوحيد الذي يبلغ باإلنسانية َّ
كل ما تنشده من طمأنينة وسالم((( .
(إيفلني كوبلد  ،بعد إسالمها)


اقتنعت بأن اإلسالم هو الدِّ ين الوحيد الذي يستطيع انقاذي من
التِّيه والضياع ؛ فرضيت به دينًا ( .أم أنفال  ،أستاذة نمساوية)


املرأة يف اإلسالم عىل املكانة التي وضعها دينها فيها ( .الربوفيسور
فون هامر)


* * *

((( (رسالة إىل حواء) .
((( (مكانك تحُ ْمدي. )227/

�أثر ِ
القوامة في تربية الأوالد
إن مسألة الرتبية حتتاج إىل ختصيص أحد األبوين يف توفري الوسائل
ختصص اآلخر يف حضانة
واحلاجات األساسية للحياة والرتبية  ،وإىل ُّ
واستغالل وتوجيه قدرات األطفال  ،ليس ذلك من أجل اإلتقان الوظيفي
لدوري األبوين فحسب ؛ بل ألن حسن توزيع األدوار واملسؤوليات
والتخصص فيها بالعلم والسلوك  ،مع سالمة العالقة الزوجية من الرصاع
ُّ
والتنافر  -حيدِّ د لدى الطفل منهجه يف احلياة  ،ويكون لديه روح اإلخالص
للحياة األرسية  ،والصالت االجتامعية  ،وخيدم القسمة الطبيعية  ،التي
تعينِّ الرجولة  ،ومتنح الطفل الذكر خصائصه ؛ وتعينِّ األنوثة  ،ومتنح
وتذوق طعم
الطفل األنثى خصائصها من خالل االقتداء
والتأس باألبوين ُّ
يِّ
األرسة السليمة .
وهذا النجاح يعدُّ ه اإلسالم من أعظم األعامل التي يقدِّ مها األبوان
للحياة  ،بل من األعامل اخلالدة التي ال ينقطع ثواهبا حتى لو مات أصحاهبا ((( .
أي طفل
واإلنسان هو أطول األحياء طفولة  ،إذ متتدُّ طفولته أكثر من ِّ
آخر لألحياء األخرى  ،وذلك أن مرحلة الطفولة هي فرتة إعداد وهت ُّيؤ
وتدريب للدور املطلوب من ِّ
كل حي بقية حياته .
((( ُينظر  :األرسة املثىل يف ضوء القرآن والسنة ( ،ص  ، )115 :للدكتور  :عامرة نجيب ،
مكتبة املعارف  ،الرياض  ،ط1400( 1.هـ) .
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وملا كانت وظيفة اإلنسان هي أكرب وظيفة  ،ودوره يف األرض
هو أضخم دور ؛ امتدَّ ت طفولته فرت ًة أطول ؛ لِ َي ْح ُسن إعداده وتدريبه
للمستقبل  ،ومن ثم كانت حاجته ملالزمة أبويه أشدَّ من حاجة أي طفل
املستقرة اهلادئة ألزم للنظام اإلنساين  ،وألصق
حليوان آخر  ،وكانت األرسة
َّ
بفطرة اإلنسان وتكوينه ودوره يف هذه احلياة((( .
لذا كانت ملرحلة احلضانة  -يف السنني األوىل للطفولة  -أثرها اخلطري
املرتبط بمقدار َفهم ٍّ
كل من الزوجني لدوره  ،وإخالصه له  ،ونجاحه فيه .
واحلضانة هي العناية والرعاية يف الصغر ويف سنوات الطفولة
األوىل  ،وتوفري االحتياجات العضوية واملادية والنفسية الالزمة حلياة
الطفل ومحايته  ،ولفظ احلضانة مأخوذ من احلضن  ،وهو اجلوف  ،ويشري
إىل احلامية واحلنان والعطف والرعاية يف أقىص صورها وأعالها .
وفرتة احلضانة من الفرتات املهمة يف حياة اإلنسان ؛ إذ يكمن فيها
كثريا يف إبعاده عن السلوكيات
غرس القيم واملبادئ الرفيعة  ،التي تسهم ً
الس ِّيئة  ،والت َّيارات املنحرفة  ،وإرشاده إىل الطريق السوي  ،الذي فيه
صالحه وصالح أرسته وجمتمعه .
اًّ
مستقل يف جمتمع متحضرِّ كاملجتمع
عضوا
وحتى يصبح الطفل
ً
اإلسالمي  ،فال بد من مروره بعدد من املراحل احليوية يف طفولته  ،ال
ِ
عرش عا ًما  ،ال ُّ
يقل خطر مرحلة منها عن األخرى من
تق ُّل عن مخس َة َ
تزود الوالدين
حيث تأثريها يف نجاح الطفل أو فشله  ،ممَّا يؤكِّد رضورة ُّ
ربا أمينًا ملرور الطفل
بالعلوم واملعارف التي
ِّ
تصحح سلوكهام  ،وجتعله َم ْع ً
((( ُينظر  :يف ظالل القرآن . )235/1( ،
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إىل استقالله  ،وال شك أن نجاح الوليد واملريب م ًعا يرتبط بالقدرة عىل
التوفيق بني القيم السلوكية وبني أسباب تر ِّقي احلياة اإلنسانية بتضمني
وسائل الرتبية  ،ومنها  :القدوة  ،وخربات وجتارب األبوين  ،مع ما جيده
من ثمرات الفكر اإلنساين .
مؤسسة عائلية
إن ممَّا يزعزع استقرار األرسة أن ينشأ األطفال يف َّ
ِ
القوامة فيها ليست لألب ؛ إما ألنه ضعيف الشخصية  ،حيث تربز عليه
شخصية األم وتسيطر ؛ وإما ألنه مفقود  :لوفاته  ،أو لعدم وجود أب
رشعي ! ق َّلام ينشؤون أسوياء َّ ،
وقل ألاَّ ينحرفوا إىل شذوذ ما يف تكوينهم
العصبي والنفيس  ،ويف سلوكهم العميل واخلُلقي .

وقد أثبت ِ
َت التجارب العلمية أن الولد الذي يعيش بني أبويه يكون
أقوى جسماً وعاطف ًة من األطفال الذين ينشؤون يف املالجئ ودور احلضانة ،
وهذا ما أنتجته التجارب العلمية بعد احلروب .

كت َبت إحدى األور ِّبيات رسالة يف نتيجة هذه الدراسة َّ ،قر َرت فيها
نموا حسنًا يف سنته األوىل ؛ بسبب الرعاية الصحية
أن طفل امللجأ ينمو ًّ
والغذائية املتوافرة يف املالجئ وال تتوافر يف بعض األرس  ،فإذا جتاوز الطفل
األول كانت النتيجة لصالح أطفال األرس  ،حيث تنمو حاسة النطق
عامه َّ
برسعة عىل أساس الصلة املبارشة بني الطفل ووالديه  ،فالطفل يدرك
بغريزته َّ
كل انفعال يثريانه  ،فهو يرقبهام ويق ِّلد التعبريات املختلفة التي
وجهيهام  ،وهذا االنفعال العاطفي والتقليد فيه من القوة ما
تظهر عىل
َ
يدفع إىل الكالم  ،ويف خالل السنوات اخلمس األوىل من حياة الطفل تعمل
قواه الغريزية يف نشاط واضح  ،ومن خالل عالقاته بوالديه يستخدم هذه

�أثر ال ِقوامة في تربية الأوالد
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القوة  ،ثم يتغلب عليها بإدماج نفسه يف رغبات والديه ؛ فت َّ
ُهذب غرائزه ،
اللوام  ،ويبدأ حياة أساسها هتذيب الغرائز .
ويتكون ضمريه َّ
َّ
فالطفل الذي يرت َّبى بني أبويه يكون حتت تأثري عاملني قويني :

أحدمها  :غرائزه التي لو انطلقت لكان ً
وحشا ال يألف وال ُيؤ َلف .

والثاين  :ما ينبعث من الوالدين من رمحة وعطف  ،وما يبادهلام به
الطفل من حم َّبة  ،ال توجد تلك العواطف يف غري األرسة التي ت ِ
ُوجد اندماج
ُهذب غرائزه  ،وإذا كان ِ
نفس الطفل يف نفس غريه لِت َّ
َت الغرائز تهُ َّذب بغري
فيحس باألمل وبالضغط ؛
طريق األرسة فبنوع من السيطرة ال االندماج ،
ُّ
فيكون النفور  ،ومن النفور تتو َّلد الكراهية للمجتمع ؛ فال يكون منه األلفة
وال االئتالف  ،ويكون من ُّ
الش َّذاذ  ،الذين ينظرون إىل املجتمع نظرة من
يريد االفرتاس((( .
* * *

((( ُينظر  :األرسة املسلمة يف ضوء القرآن والسنة  ، )115-114( ،جملة جامعة اإلمام ،

العدد ( ، )25سنة (1420هـ) ( ،ص  ، )577 :يف ظالل القرآن . )652-651/2( ،

حماية الأ�سرة من االنحراف

(((

لألرسة الدور األهم واألساس يف القيادة والوقاية من االنحراف

وأهم عامل يفكر فيه الباحثون للحدِّ من االنحراف
وأول
بصوره املختلفة َّ ،
ُّ
هو العامل األرسي ؛ فاألرسة تشكِّل َّ
األول يف املجتمع ضدَّ
خط الدفاع َّ
االنحراف .

ففي األرسة يفتح الطفل عينيه عىل احلياة  ،ومن خالل األرسة يرى

ويفسها ويتعامل معها  ،فاألرسة كام ُيقال :
متغيرِّ اهتا املختلفة  ،ويدركها رِّ
مصنع الشخصية ؛ ألهنا تُشكِّل املحور الذي تدور معظم عنارص تكوين

الشخصية حوله .

وتوجه مواهبه وانتامءاته وميوله ،
ُنمي معارفه ومداركه ،
ِّ
فهي التي ت ِّ
ِ
وترهبه يف
يمه وعاداته واجتاهاته  ،وتر ِّغبه
ِّ
وحت ِّقق رغباته  ،وتغرس ق َ

والسلوك حسب رؤيتها .
االجتاهات ُّ

وقد تناول الباحثون األرسة ودورها يف احلدِّ من االنحراف يف كثري

من الدراسات  ،بعضها تناول مكانة الطفل بني أفراد أرسته  ،وبعضها
((( ُينظر  :جملة جامعة اإلمام  ،العدد ( ، )25سنة (1420هـ)  ، 563( ،وما بعدها)  ،بحث
بعنوان  « :بنية األرسة املسلمة وأثرها يف استقرار املجتمع »  ،للدكتور  :عبدالرزاق بن

محود الزهراين .
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بحث عن أثر األرس املتصدِّ عة يف االنحراف  ،واألرس املتصدِّ عة هي األرس

التي تكثر فيها اخلالفات واملشاجرات واملشاحنات  ،وتعاين من غياب أحد
األبوين أو كالمها بسبب املوت أو ال َّطالق أو اهلجر أو غري ذلك .
* * *

�أنواع االنحراف الأ�سري
َ
تعرضت بعض الدراسات لعالقة انحراف األبناء بانحراف اآلباء ؛
عن طريق التقليد واالقتداء  ،وعند حرص األرس التي يكثر فيها االنحراف
نجدها عىل النحو اآليت :
1-1األرس التي يكون لبعض أفرادها أو لغالبيتهم ميول أو نشاط
إجرامي أو نشاط غري أخالقي  ،ويتعا َطون املسكرات بكثرة .
2-2األرس التي يغيب عنها الوالدان أو أحدمها بسبب الوفاة أو اهلجر
أو الطالق أو التخليِّ عن املسؤولية .
3-3األرس التي ينعدم فيها الضبط االجتامعي ؛ جلهل الوالدين  ،أو
لكوهنام أو أحدمها ُمعا ًقا  ،أو ُيعاين من مرض دائم .

4-4األرس التي يسيطر فيها شخص واحد سيطرة مطلقة  ،وفيها متييز
يف املعاملة أو إمهال  ،أو عدم توافق أو غرية مفرطة  ،أو قسوة
زائدة ِ ،
أو األرس التي حجمها كبري جدًّ ا  ،أو َّ
يتدخل األقارب يف
أغلب شؤوهنا .
5-5األرس التي تعاين من العنرصية  ،أو اختالف املعتقدات واملفاهيم
والقيم واملعايري األخالقية .
6-6األرس الفقرية التي تعاين من ضغوط اقتصادية شديدة  ،كالبطالة
أو تدنيِّ الدخل أو اضطرار األم للعمل الدائم خارج املنزل .
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هتتم
مهها  :األرس التي يضعف فيها الوازع الديني  ،وال ُّ
7-7وهو أ ُّ
بربط أبنائها باخلالق سبحانه وتعاىل .
وال َّ
وأقر برضورة
أقر بأثر القدوة يف انتقال السلوك َّ ،
شك أن اإلسالم َّ
املراوحة بني الرتغيب والرتهيب يف تنشئة األبناء .
وللحفاظ عىل تربية األبناء تربية قويمة مستقيمة ؛ فال ُبدَّ لألرسة من
اختاذ األبعاد الرتبوية ؛ لتحافظ عىل استقرار ِكيان األرسة من املؤ ِّثرات .
* * *

الأبعاد رَّ
التبوية ال�ستقرار الأ�سرة
هناك ثالثة أبعاد تربوية ينبغي لألرسة سلوكها ؛ كيام يسودها
االستقرار  ،وتكون يف منأى عن االنحراف والشتات .

ُأوالها  :البعد البنائي :

املحصنة من الداخل ضدَّ الفساد
فال ُبدَّ من بناء الشخصية السليمة
َّ
واالنحراف  ،وذلك عن طريق تقوية الوازع الديني  ،وإجياد الضمري احلي ،
والعقل الواعي  ،واملدارك املتفتِّحة املدركة ألخطاء االنحراف وأرضاره .
بارزا يف تنشئة أبنائها تنشئة سليمة وفق تعاليم
وهنا يكون دور األرسة ً
اإلسالم ومبادئه ؛ ليواجهوا احلياة ومشكالهتا بإيامن راسخ  ،وعقيدة قوية ،
قائمة عىل القناعة والرضا واليقني  ،معتمدين عىل اهلل سبحانه وتعاىل ،
الرس وال َع َلن .
مراقبني له يف ِّ

ثانيها  :ال ُب ْعد ِ
الوقائي :

وال ُبدَّ يف تربية األوالد من وقايتهم بإبعادهم عن ِّ
كل مصدر
عمل
انحراف ﴿ ،ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ﴾ [التحريم  ، ]6 :ف ُي َ
ُّ
كل ما يمكن عمله إلبعاد األوالد عن أصدقاء السوء .
� � ن نُ
� تَْ
إ� �ذا �ل�م ���د ِر �م�ا ا �لإ� ���س�ا �

ف ا �ن ظ �� ْ
�� ���ر

�م ن ا ��خل � ن � �ف ا ض
��د � ا�لم� � �و���
� ِ

�ش ُ
� او�لم����ي�ر
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خاصة يف
وهذا البعد يقتيض املراقبة واملتابعة لسلوكهم وترصفاهتم َّ ،
مرحلة البلوغ وما قبلها من مراحل  ،وكذلك استخدام أسلوب الرتغيب
ومبدأ الثواب ِ
والعقاب عن اإلحسان أو اإلساءة  ،وعند الصواب أو اخلطأ ؛
حتى يشعروا بمراقبة اآلباء هلم  ،وأهنم قائمون بواجب الرعاية  ،فيبتعدون
ومستحسن دينًا
عن كل ما يسوء ويشني  ،و ُيقبِلون عىل كل ما هو مرغوب
َ
وأد ًبا ؛ وهم يف مراحلهم األوىل ُيشبِهون الغرسة يف مراحلها األوىل  ،حيث
حتتاج إىل رعاية وعناية ومحاية ؛ لسهولة التأثري فيها  ،ولسهولة ِّيل أغصاهنا
أو كرسها  ،أكثر من حاجتها إىل ذلك حال اكتامهلا ونضوجها .
وقد أشار إىل خطورة هذا املعنى الشاعر ؛ وهو يصف هذه احلقيقة يف
مشهد حواري بني ُبن َّية صغرية مع أبيها حيث يقول :
� �ق ة
�ن
��� ن ا ��ل
�ه
�ح�د �ي�� �� � او �ل �
َر
بي�
�
� ّ�
�غ��ا
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� او �ل���طي ي
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تتجسد يف صميم البيت التَّايل :
وخالصة هذا احلوار ؛
َّ
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�تَ دَ � ْ
� نّ ا �� غ�ُ ُ ن � ذا ��قََّ�ْ تَ
�ه�ا ا �ع � �ل ت�
إِ � ل�� �صو� إ � �و م �
�ا � ن
�و �ل� ��ي�ل��ي�
ق يَنْ فَ � �أَدَ ُ � �أَ ْ � ثَ ��ف َ �هَ
��د ������ ا �ل� ب� ا �ل� �
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ع
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�َ ْ
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ثالثها  :ال ُبعد العالجي :

�قَ َ
�خَ َ ُ
إ� �ذا ��ّ �ْم�تَ�ه ا ��ل
� ش��� ب�
و

��ف ذ � �� شَّ ْ�بَ �ة
�ي� � ي� ا ل���ي�� �

� �أَدَ ُ
ا �ل� ب�

من الرضورة بمكان معاجلة سلوك األوالد عندما يخُ طؤون أو
جينحون  ،مع لزوم اتِّباع األسلوب األمثل ملعاجلة االنحراف ؛ حتى ال
احلي إذا كان سبب
تتفاقم املشكلة ويصعب ح ُّلها  ،ومن ذلك االنتقال من ِّ
السوء ؛ لالبتعاد عنهم وقطع ُسبل االتصال هبم .
االنحراف هم أصدقاء ُّ
ربح  ،أو
وقد يرى الوالدان أن العالج األمثل هو الرضب غري امل ِّ
احلرمان  ،أو النصح  ،أو غري ذلك من وسائل العقاب والتَّوجيه  ،وذلك
حسب الظروف املالئمة  ،وحسب احلاالت واألشخاص .
* * *

ق َيم رَّ
التبية الغائبة عن الأ�سرة

(((

ُوجه ِّ
لكل أرسة مسلمة ؛ عسى أن تُيضء هبا شمعة
هذه كلامت ت َّ
صغرية تُنري هلم شي ًئا عىل الطريق  ،وعىل اهلل قصد السبيل .

إن األبناء هب ٌة من اهلل  ،وهم أكباد اآلباء متيش عىل األرض  ،ونعمة
تستحق الشكر  ،وجيب أن تُصان  ،وذلك بحسن تربيتهم  ،وإعداد املناخ
ُّ
الطيب ؛ لينشؤوا نشأة صاحلة  ،وليصبحوا َلبِنَات ُصلبة يف رصح األ َّمة
كبريا .
فمن أ َّدب ولده
مستقبلاً َ ،
صغريا ؛ سرُ َّ به ً
ً
ولذا رأينا اإلسالم يضع اآلباء أمام مسؤولياهتم عن أبنائهم مبارشة
منذ صغرهم  ،بل قبل ذلك حني يفكر يف اختيار أ ِّمهم  ،وهي الرتبة التي
ستحتضن النُّطفة حتى خترج للحياة َخ ْل ًقا آخر  ،بعد ذلك تبدأ األرسة
حتمل مسؤولية الترَّ بية هلذا الوليد حتى يستوي  ،ومتدُّ ه بالقيم
الصغرية يف ُّ
ِّ
وتغذيه بالعقيدة الصحيحة .
النبيلة ،

قال تعاىل ﴿ :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
فنعرفهم
ﯤ﴾ [التحريم  ، ]6 :ومعنى ذلك أن نُحسن تربيتهم ؛ ِّ
احلالل واحلرام  ،ونجنِّبهم املعايص واآلثام  ،إىل غري ذلك من األحكام ،
((( ُينظر  :جملة منار اإلسالم  ،العدد ( ، )4سنة (1410( ، )15هـ) ، )122-116( ،

مقال بعنوان  « :األرسة املسلمة  ،والقيم الرتبوية الغائبة »  ،لألستاذ  :عاطف شحاته
زهران .
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ونرى اآلية ُصدِّ رت بنداء للمؤمنني عا َّمة  ،وكأن إيامهنم يحُ تِّم عليهم مراعاة

حقوق أبنائهم وعدم إمهاهلم  ،فالتقصري يف يشء من ذلك يخُ ُّل باإليامن .

ويف آيات ُأخرى نقرأ ما يشدِّ د عىل املسلمني كا َّفة إذا ض َّيعوا أو
قصرَّ وا فيام ُك ِّلفوا به  ،بالرتكيز عىل املحاسبة اإلهلية ِّ
لكل مؤمن  ،قال اهلل
﴿ : ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ﴾ [الصافات  ، ]24 :وقال ﴿ :ﯵ ﯶ ﯷ
ِ
ﯸ﴾ [النحل  ، ]93 :وغري ذلك من اآليات التي تُشعر املسلم دائماً
بعظم املسؤولية وخطرها ؛ حتى ال يغفل أحدهم أو ِّ
يؤخر ما هو بالتقديم
أوىل  ،وال َّ
شك أن األبناء من مجلة األشياء التي س ُيسأل عنها املؤمن ؛ فهو
املسؤول عن تربيتهم .
وحيسن بنا أن نورد بعض ِ
الق َيم الغائبة عن األرسة املسلمة :

اً
أول  -املراقبة أو احلضور األبوي :

ال ُبدَّ أن يشعر األبناء بحضور األبوين أو أحدمها دائماً ملراقبة
ترصفاهتم ؛ حتى إذا ما َّ
ليوجهه
ذل أحدهم  -أو كاد  -وجد من يأخذ بيده ؛ ِّ
ُّ
ملا فيه اخلري له وهلام ولسائر األ َّمة  ،أو يأخذ عىل يديه إذا ما انحرف أو َّ
ضل
ويتَّبع معه أسلو ًبا مناس ًبا ِّ
لكل حال  ،فمن األدب الوعيد والرضب وحبس
املنافع  ،ومنه الرفق والعطية والنوال والبرِّ ؛ فإن ذلك ر َّبام كان أدعى هلم
من الوعيد والرضب  ،وبني النفوس تفاوت ٌ ،
فنفس ترضع وختضع بالبرِ ِّ
ونفس ترضع وختضع بالغلظة والشدَّ ة ؛ ولو استعملت معها
والعط َّية ،
ٌ
ونفس بالعكس من ذلك .
رب ألفسدهتا ،
ٌ
الرفق وال َّ

وذلك ك ُّله ال يتح َّقق يف غياب اآلباء  ،ذلك الغياب الذي يصل إىل
حدٍّ يشعر األبناء بأهنم كاليتامى أو دوهنم بكثري ؛ فاليتيم قد اشتهر أمره ،
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َّ
وحث اإلسالم عىل كفالته ؛ فسيجد من الناس من ينزله منزلة االبن  ،أما
متعمدة  ،وأشدُّ هم غفل ًة عنهم آباؤهم  ،وفيهم
أولئك فالناس عنهم يف غفلة َّ
يصدق قول الشاعر :
أَ
��ل��ْ�� ا ��ل�يَ�ت�� �َم ن ا ن��ت�ه � ��بَ� اه �م ن
ي س ِ �ي م � � �ى و �
�تَ ْقَ َ
ّ � ُ
إ� ن� ا �ل�ِيَ�ت��م�ه�وا ��ل���ذ �ي� ��� �ل�� ��ل�ه
�ي
ى

َ
َ
حَ�يَ�ا �ة � خَ���ّل��فَ�ا ه ذ� ��ل ْ� ًل�ا
�ه� ّم ا ��ل
� و
ِ�ي
أَ أَبً
ُ
�أ�ًّا تَ�خَ �َّ تْ � ْ � � ا �َم�شْ���غ�ُ �ًا
م� ��ل� �و �
�و �ل�

ونحن نشاهد من ذلك صورا شتَّى ِ
تكشف عن تقصري بعض اآلباء يف
ً
حقوق أبنائهم  ،فهذه أرسة و َّفرت ألبنائها حيا ًة رغيد ًة ؛ فلدهيم من املالبس
أضعاف ما حيتاجون  ،ومن الطعام أكثر ممَّا يشتهون  ،ومن حاجات احلياة
ما يفوق الوصف واخليال  ،فنظر الناس إليهم َح َسدً ا  ،ومتنَّوا مكانتهم ؛
وقالوا  :يا ليت لنا مثل ما أوتوا ؛ لنسرتيح من كدِّ احلياة  ،أو نطمئن عىل
مستقبل أوالدنا  .ولكنهم مع ِّ
كل ذلك افتقروا إىل القلب الذي حينو !
والعني التي حترس ! والعقل الذي ُيرشد ! وذلك ُك ُّله ال يكون إال بحضور
األبوين ؛ لِ ِ
يغر َسا فيهم ما يحُ مد من فعال  ،وما جيب من أخالق  ،وحياربا
اعوج من تفكري  ،وحيفظوهنم من رفاق السوء ،
ما فسد من سلوك  ،وما
َّ
لما فقدوا رعاية
مستنريين يف ذلك هبدى اإلسالم  ،لكن ذلك مل يتح َّقق َّ
األبوين ؛ النشغاهلام باألعامل واألسفار عن ِّ
كل يشء  ،وأ ْع َمتْهم أرصدهتم
وأعز من ِّ
كل أرصدة الدنيا  ،فلم جيدوا ُمتَّس ًعا للتفكري
عن بنيهم  ،وهم أغىل ُّ
يف األبناء ومساعدهتم عىل مواجهة مشاكلهم الكثرية ؛ ظنًّا منهم أهنام و َّفرا
هلم حيا ًة يحُ سدون عليها  ،ويرى األب أنه من أجلهم يكدُّ وهلم يشقى ؛
لكيال يرتكهم عال ًة يتك َّففون الناس  ،فهو يسعى إلنقاذهم من الفقر الذي
عرضهم
عانى منه طويلاً  ،ويريد أن يهُ ِّيئ هلم ح ًّظا أحسن من ح ِّظه  ،وال ُي ِّ
للمعاناة التي كم قاسى منها .
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أ َّما األ ُّم فقد ه َّيأت هلم خادم ًة تقوم بأمورهم وترعى شؤوهنم ؛ لِتوفر
هلم الوقت الستذكار دروسهم  ،والرتفيه عن أنفسهم بالطريقة التي تروق
متر األيام  ،وتُطوى األعوام  ،وهي بالنسبة لألبوين رسيعة  ،وهي
هلم  ،ثم ُّ
حلسبان  ،فاألبناء
بحساب الزمن أيام وأعوام  ،و ُيفاجأ األبوان بام مل يكن يف ا ُ
ِ
نفسه
قد انحرف هبم الطريق  ،منهم َمن َفشل يف دراسته ! ومنهم من أسلم َ
للمخدِّ رات !

احلب الذي فقدَ ته  ،والعاطفة التي تريدها
أ َّما البنت فقد بح َثت عن
ِّ
خارج البيت  ، ...وكان ما كان ! فأفاقوا عىل تلك النهاية املأساوية بعد أن
املتعمد ! ومل ت ِ
ُفلح األرصدة الكبرية يف إصالح ما َف َسد ،
اكتشفا تقصريهم
َّ
ِ
ِ
وأول أسباب الفساد :
بل ر َّبام كانت ع َّلة العلل َّ
تَ
�
�و��ب�ْ ك��
��
ي

أَ
ُ
ْ
�ع�� ��لْ ن�َ � � �ن� ت� ��قَ�تَ��لتَ�ه�ا
ل�ى �ب ى و
فَ �قَ �ذَ هَ بَ �ُْ َ �ف أَ
ن
��� �د � � � ت� �ل�ب �ى ��م�ا � �ن� ت�

فَ
��ا ِ��ع�ل !

لما
إن الثمن الذي دفعاه باهظ ال يساويه يشء يف الدنيا ! فاإلسالم َّ
أوجب الن َف َقة عليهم وضع لذلك ضوابط  ،ومن أمجل األمثال الدارجة :
أشبع ولدك وأحسن أدبه ! ومع ذلك فال ُبدَّ من عني األب املفتوحة وعقله .

وقديماً قيل  :ع ِّلق سوطك حيث يراه أهلك  ،ولكنهم قد ُيع ِّلقون
الس ْوط يف مكانه فيعبثون
الس ْوط  ،وينشغلون عنه حتى يتآكل ! ويرى األبناء َّ
َّ
به  ،ويسخرون من تراكم الرتاب عليه دون أن يروا صاحب السوط ي ِ
عاقب
َّ ْ ُ
َ
خمط ًئا  ،وأغراهم ُّ
كل ذلك باالنضامم إىل صحبة السوء  ،وساعدهم املال
الوفري عىل التبذير هنا وهناك ؛ فهم ال خيشون له نفا ًدا ؛ فلدهيم أرصد ٌة ال
تنضب ! ...
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اآلباء بقوله ِ « :
وأنفق عىل أهلك من
وقد أوىص رسول اهلل ﷺ
َطولِك  ،وال ترفع عنهم عصاك أدبا ِ ،
وأخ ْفهم يف اهلل »((( .
ً
ْ

فاألهل وجدوا املال بغري حساب  ،وفقدوا العصا واخلوف من اهلل
لغياب اآلباء وانغامسهم يف أعامهلم  ،ولطاملا حاول الواعظون واملر ُّبون
نصح اآلباء والتنبيه فكان رسعان ما يجُ يب بعضهم  :وماذا يريدون ؟! لقد
رت هلم أكثر ممَّا يطلبون  ،وما حرمتُهم من يشء ُّ
قط  .فأين التقصري الذي
و َّف ُ
تدَّ عونه ؟!

ب،
وعب ًثا نحاول إفهامه أن األبناء يف حاجة إىل القلوب التي تحُ ُّ
ُوجه  ،والعيون التي تُراقب  ،قبل حاجتهم إىل غذاء وفري ،
والعقول التي ت ِّ
ولباس ناعم  ،وأدوات إلكرتونية ترفيهية  ،ومساكن فاخرة تتألأل ليل
هنار  ،وس َّيارات فارهة  ،ورصيد يف البنوك ُيغ ِّطي احتياجاهتم يف املستقبل
القريب  ،ور َّبام البعيد !
�َ ْ � ْ يَ نُْ �ف َ ن
�و�لي����س ا � نل�ب�� ت� ����ب� ت� ��ي� �جِ� ن��ا ٍ�
�� �ٌ
� �أ � �فَ � َ
�هَ ْ ُ
�و� �ل ي� ْر ج��ى �ل� ��ط� �ا �ل َ�مك�ا ل�

كَ
���مثْ ا �� ن ْ ت �يَ� ن��ُْ ت ��ف ا �� ��فَ �ا ة
�
ِ ���ل ل�ب��� ب�� �ي� ل �ل ِ�
� �ذا ض� ثُ � � ن ا �ق ا ت
�
إ ر
���ع� او �� ِ�د ي� ا �ل�� ��ص� ِ

ومع ذلك ال تلقى منهم العناية  ،وال الوقوف عىل إصالح اخللل
بجدارة .

ثانيا ِ -
القوامة :
ً

ِ
خص اهلل الرجل
لب كتابنا  ،وسبق أن َّ
واحلديث عن القوامة هو ُّ
ِ
بالقوامة عىل األرسة  ،إذ يقول ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
((( رواه اإلمام أمحد يف مسنده (. )238/5
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ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ﴾ [النساء  ، ]34 :وقد نرى
بعض اآلباء يتنازلون عن هذه ِ
القيمة  ،و ُيسلمون د َّفة األمور لألمهات ،
وغال ًبا ما تكون النتيجة أليم ًة حني يرت َّبى األبناء عىل عيون أ َّمهاهتم ،
طبائع ِ
غري سوية .
خصوصا حني ُيرزقون بأ َّمهات ذوات
َ
ً

صور شتَّى بألوان وأحوال وظروف
وإليكم صورة واحدة  -من َ
خمتلفة ُ -ت ِ ز أثر غياب ِ
القوامة عىل أفراد األرسة  ،وهي صورة لفتًى جتاوز
برْ
وتزوج والده بأخرى ،
الثاني َة عرش َة من عمره بقليل  ،ماتت أ ُّمه منذ سنني َّ ،
صباحا ؛
ومرت األيام  ،والقى الصبي من قسوة املرأة ما القى  ،كان خيرج
ً
َّ
در عىل األرسة شي ًئا من املال  ،فإذا قعد يو ًما لرييح جسمه أو
ليعمل عملاً ُي ُّ
ألم به أو لعدم وجود عمل ُيناسبه ؛ أسم َعته املرأة ما يكره وعيرَّ ته
ملرض َّ
ٌ
الصغار  -أبناءها ُ -قوتهَ م
بأنه
عاطل  ،يعيش عال ًة عليهم  ،ويقاسم إخوته ِّ
احلق ما هلم ! وبمرور السنني زادت هذه املضايقات ؛
متناسية أن له من ِّ
مر ًة أن البيت بيتها هي وأبناؤها  ،وعليه أن يبحث عن مكان
حتى أفهمته َّ
يأويه بعيدً ا عنهم لدى جدِّ ه أو أعاممه  ،وطاملا شكا إىل والده أمره َأ َملاً يف
ٍّ
حل ملشكلته  ،ولك َّن جوابه كان صمتًا أو ترضية له  ،دون أن يسأل زوجته
ع تفعل ؛ فقد ترك هلا العنان طويلاً حتى استعصت عليه  ،وضا َق ِ
ت الدَّ ار
َ
ماَّ
عىل الصبي  ،أو ضاق هو هبا  ،فكان يذهب للعمل بح ًثا عن راحة البال
والتغ ُّلب عىل ما بداخله من مشاعر القلق والضيق  ،التي تنتظره بالبيت
وتعشش بداخله  ،فإذا ما ج َّن ٌ
ِّ
ليل أوى إىل زاوية صغرية أو منزل َخ ِرب
فيقيض ليلته  ،وتتابع ِ
ت الليايل دون أن يسأل عنه والده حتى شاع بني الناس
َ
أمره  ،وحاول بعضهم االتصال باألب لوضع حدٍّ لتلك املشكلة  ،ولكنهم
ِ
فشلوا  ،وكان قلبه قد ُقدَّ من َص ْخر فلم َي ِل ْن  ،أو َّ
كأن األمر ال يعنيه يف

التبية الغائبة عن الأ�سرة
ق َيم رَّ

99

يشء ما دام ذلك ُيريض زوجتَه  ،وما هي إال أيا ٌم حتى سمعنا أن الفتى قد
َه َجر البلدة ك َّلها إىل مكان آخر بعيدً ا عن أبيه ؛ َّ
عل ضمريه الغائب يعود
أو يتحرك ! ِ
فل َّله أمرك أيهُّ ا الفتى  ،فاصرب واعمل ؛ لتكسب من كدِّ ك ،
َّ
واستعن باهلل ولن يخُ ِّي َبك .
وحينها نتساءل  :أي آباء هؤالء الذين نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم ؛
وأنساهم َّ
كل يشء !
قوا ٌم  -صيغة مبالغة  -عىل املرأة  ،أي  :يقوم بتدبريها
إن الرجل َّ
وتأديبها وإمساكها يف بيتها ومنعها من الربوز  ،وأن عليها طاعته و َقبول
أمره ما مل تكن معصية  ،بذا قىض اهلل ال بغريه  ،فإذا ُق ِلبت املوازين فال يلوم َّن
الرجل إلاَّ نفسه .

ثال ًثا  -ال ُقدوة احلسنة :

توارت يف بعض األرس هي القدوة احلسنة ،
ثالث هذه القيم التي َ
وك ُّلنا يعرف أمه َّيتها يف الترَّ بية  ،ولكن البعض عن َع ْمد أو غفلة يتساهلون
يف ذلك  ،فينشأ أبناؤهم عىل ما اعتادوا عليه يف آبائهم  ،ومن شابه أباه فام
ظلم !
فذاك أب أدمن التدخني  ،ثم يعمد إىل أن يشرتك ابنه معه من باب
التسلية  ،فيعطيه ما تب َّقى من سيجارته لريميه ! فإذا به ُيمسك هبا أمامه
ويضعها بني شفتيه  ،واجلميع حوله يضحكون من ِخ َّفة الصغري وشقاوته !
وبعد حني يتع َّلم التدخني ؛ وحياول اجلميع إفهامه مدى خطورته  ،فال
يفلحون ! وحني يكرب وجتتمع عليه ِ
العلل  ،يتم َّثل قول الشاعر :
ُ
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وذاك أب وجد املال معه وفريا  ،وأعامله كثري ٌة ِ ،
وصالته واسعة ،
ٌ
ً
تلتف به  ،ويتعا َطون مجي ًعا املخدِّ رات ؛ حتى
السوء أو ُّ
فإذا به ُّ
يلتف بصحبة ُّ
ينسوا مهومهم  ،ويتغ َّلبوا عىل مشاكل احلياة  ،ويتقدَّ م األمر هبم فيتس َّلط
عليهم الدَّ اء اخلطري  ،فيصبح األب من مجلة املدمنني ؛ ويبعثر ماله غري ٍ
مبال
هيمه إلاَّ أن يتعاطى تلك السموم  ،التي ال ُيطيق احلياة
بعياله أو بنفسه  ،وال ُّ
بدوهنا يو ًما أو بعض يوم ؛ وفني ُ
يبق إلاَّ مركبه الذي يركبه والش َّقة
املال  ،ومل َ
التي حتوي أرسته وبعض الكامليات  ،وبعد حني باع َّ
كل يشء  ،وأبناؤه يف
حرية من أمرهم !

ماذا يصنعون إزاء هذا اخلطر الذي َّ
حل هبم ؟! حاولوا ك َّفه دون
مصحة ملعاجلته عساها تُفيد  ،وقد يكون يف
وأخريا أحالوه إىل
جدوى ،
َّ
ً
ِ
أبنائه من يم ُقت اإلدمان وال يرضاه لنفسه وال لغريه  ،ولكن ممَّا ال مرية
ِ
ب
وح ِّ
السلبية قد ُغ ِرست يف بعضهم مثل الالمباالة ُ ،
فيه أن بعض الق َيم َّ
النفس  ،وإشباع الرغبات  ،إىل غري ذلك .

السلوك  ،وسار يف نفس الدَّ رب ؛ حتى
ور َّبام ارتىض بعضهم ذلك ُّ
لوثة ؟!
يتح َّطم كام حت َّطم والده  ،فمن يصدُّ ه  ،والبيئة ك ُّلها من حوله ُم َّ

لكم اهلل أيهُّ ا األبناء ! اعتصموا بحبله  ،واجلؤوا إليه  ،وعليكم
ُ
ِ
جل َمع واجلامعات وجمالس الذكر  ،فالسعيد من ُوعظ
بالصالة وحضور ا ُ
بغريه  ،والشقي من ُو ِعظ بنفسه !

وال ريب أن قيماً أخرى قد غابت من بني كثري من األُسرَ  ،وليعلم
القارئ الكريم أن احلقائق ُم َّرة  ،والواقع َأ َم ُّر  ،ولكن اهلل  -هو وحده -
حسبنا ونعم الوكيل !

خامتة الكتاب
فقد وضع اإلسالم مبادئ وتعاليم قويمة للمحافظة عىل األرسة
ِ
املرشفة
وح ْسن تربية األوالد  ،ذكر القرآن أصوهلا َّ ،
املسلمة ُ
وفص َلت السنة َّ
فروعها ِ ،
ورواد
وسيرَ أسالفنا غنية بذلك ً
أيضا  ،فقد أفلحوا يف تربية قادة َّ
نوجه
وعلامء أفذاذ  ،وما زالت األ َّمة  -بفضل اهلل  -بخري  ،فام علينا إال أن ِّ
أعيننا شطر املنابع ؛ لنطالع آداب اإلسالم يف عالقات اآلباء باألبناء  ،ويف
االستئذان والدخول  ،واألمر بالصالة  ،وممارسة الشعائر  ،وال َعدل بني
األبناء وتأديبهم  ،وحسن معاملة األبوين  -الزوجني  -فيام بينهام  ،ومعاملة
األبناء ألبوهيم  ،وهذه التعاليم طاملا سمعناها من أجهزة اإلعالم  ،ومن
املر ِّبني واملرشدين  ،ولك َّن العلم يش ٌء  ،والعمل يش ٌء آخر .
ِ
حتملوها  ،وثِ َقل األمانة التي
وعىل اآلباء استشعار ع َظم املسؤولية التي َّ
ُع ِّلقت يف أعناقهم ﴿ ،ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ﴾ [األحزاب . ]72 :

وهم مسؤولون  ،وعن تقصريهم مؤاخذون  « ،اَأل ف ُك ُّلكم را ٍع ،
ٌ
و ُك ُّلكم
مسؤول عن َرع َّيته »((( .

وهنا حيسن التذكري يف ختام هذا الكتاب بعد جولة من التطواف إىل

((( رواه اإلمام البخاري يف صحيحه  ،ح (. )893
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احلديث الرشيف  ،الذي ُيندِّ د باآلباء املقصرِّ ين يف حقوق أبنائهم  ،فقد قال
ِ
إثم أن ُيض ِّيع َمن َي ُقوت »((( .
رسول اهلل ﷺ  « :كفى باملرء اً

فاألرسة حني تهُ ِمل أبناءها ؛ وال تر ِّبيهم عىل املنهج اإلسالمي
القويم  ،تكون قد قصرَّ ت فيام أمر به اهلل  وأمر به رسوله ﷺ  ،ونتاج
هذه الرتبية القارصة شباب مع َّقد  ،حيس بالنقص  ،وي ِ
فقد الثقة بنفسه ،
َ
ُّ
ٌ ُ
يسهل التس ُّلط عليه وإجراء التجارب فيه  ،يفقد معاين
هيتم ُ ،
ال ُيبايل وال ُّ
باحلق العا ِّم ؛ وبذلك نكون قد ح َّققنا ألعدائنا
املروءة واملواطنة واإلحساس ِّ
 الذين يرت َّبصون بشبابنا َّكل سوء  -آمالاً غالية  ،وو َّفرنا عليهم جهو ًدا
ضخم ًة يبذلوهنا للنَّ ْيل من أغىل ثرواتنا وكنوزنا  :إهنم أبناؤنا  ،آباء الغد ،
وأبطال املستقبل  ،وحاملوا راية اإلسالم ودعوته للعاملني .
* * *

((( رواه اإلمام أمحد يف مسنده (. )160/2

وبعد ، ...

فهذا ُجهد ِّ
محد اهلل
املقل ، ...
ُ
بذلت فيه وسعي وطاقتي  ، ...وإين أ َ
نعمه  ،وال تنقيض آالؤه  ،عىل إمتام هذا الكتاب  ،وأسأل اهلل
الذي ال تحُ ىص ُ
أن ُيبارك فيه  ...؛ وي ُع َّم بنفعه !

و ُف ِرغ من كتابته ُضحى يوم األربعاء  ،املوافق للتاسع من شهر
فاللهم بارك لنا فيه وب ِّلغنا رمضان  -من عام1420هـ .
شعبان -
َّ
ّ
بخط ناسخه أيب أسامة
َسدَّ ده اهلل
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